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LEYENS-BESCHRYYINÖ,^

Van

BENEDICTÜS de SPINOSA.

Uit Autentique Stukken en mon-

deling getuigenis van nog levende

Perfonen , opgeftelt.

Door

JOHANNES COLERUS,
Hoogduitfch Predicant der Luter-

fche Gemeente in *s Grayenhage,

*s Gravenhace,

M A R T 1 N U S N IJ H O F F,

;88o.
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P'aft het oogenblik^ dat de hoogduitsch-

luthersche predikant Johann Kohier^ in 1 705

,

de bijzonderheden in het licht heeft gegeven

welke hij nopens Benedictus de Spinoza uit

de zuiverste bronnen had geput ^ is dat werkje

de voornaamste getuigenis geweest waarop

men zich heeft kunnen beroepen , telkens wan-

neer het er op aan kwam zekerheid te er-

langen aangaande het leven en sterven van

dien wijsgeer.

Kohier die^ volgens de gewoonte van dien

tijd^ zijn naam tot Colerus verlatiniseerd had^

is naar ieders overtuiging daarom de be-

trouwbaarste levensbeschrijver van Spinoza^

omdat hij^ geheel afkeerig van zijne denk-

beelden^ welke hij verfoeide en bestreed ^ eerlijk

man was in de volle beteekenis van dat woord

en dat hij met groote nauwlettendheid en

nuchterheid heeft medegedeeld^ onder anderen-^

277279
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wat de familie Van der Spijck getuigde van
den man die zijne laatste levensjaren in haar
midden had doorgebracht.

Toen de haagsche predikant, bij gelegen-
heid van het paaschfeest in 1704, „Z)^
waarachtige Verryzenis Jefu Chrifli ui't den
dooden'^ in eene predikatie tegen Spinoza en
zijne aanhangers verdedigd had, gaf hij die
rede in 't volgend jaar te Amsterdam, bij

J. Lindenberg, in het licht en voegde er
de, zooals hij die te recht noemde ,,Naukeu-
rige Levenfbefchryving van dezen beruchten
Wysgeer'' bij, ,^zo uit zyn nagelate Schriften
als mondeling verhaal van nog in 't leven
zynde geloofvaardige Perfoonen zametwe-
fieltr •

Reeds in het volgende jaar (1706) ver-
scheen te 'sGravenhage, bij T. Johnson,
eenefransche vertaling van beide deze werkjes,

welke de levensbijzonderheden van Spinoza
over de geheele wereld bekend maakte. Zij
ts later, wat het biografisch gedeelte betreft

,

tot vier malen toe herdrukt bij uitgaven van
de gezamenlijke werken van den wijsgeer.

vit

In datzelfde jaar kwam er te Londen
(iprinted by D, L. and sold by Benj, Bragg^
eene engelsche overzetting van in het licht;

deze was uit het Fransch vertaald even als

de eerste duitsche uitgaaf, welke niet voor

1733 te Frankfort en Leipzig is verschenen

en in 1734 gevolgd werd door eene tweede,
door Wigand Kahler bezorgd en te Lemgo
ter perse gelegd , waarvan op den titel ge-
tuigd wordt, dat zoo wel het hollandsch
origineel als de fransche vertaling tot grond-
slag er van gestrekt hebben.

Al deze boekjes zijn zeldzaam geworden,
het zeldzaamst echter de nederlandsche uit-

gaaf, waarvan op dit oogenblik niet meer
dan drie afdrukken bekend zijn. *

Deze omstandigheid, gepaard aan de on^

omstootelijke waarheid van den historischen

inhoud, die van zoo groot belang is in dezen

I Deze drie afdrukken berusten in de rijke'
verzameling van den hoogleeraar

J. I. Doedes te
Utrecht, in de Universiteitsboekerij te Halle en in
de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage , welke
tevens afdrukken bezit van de fransche , engelsche
en duitsche overzettingen.
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tijd nu , ook ten gevolge van het oprichten te

^sGravenhage van een gedenkteeken voor den

grooten denker^ de belangstelling in het le\*en

van Spinoza meer algemeen is geworden^

heeft den uitgever het plan doen opvatten

dit opmerkelijk hoekje op nieuw ter perse te

leggen en wel^ zooveel als wenschelijk is^ in

'nabootsing van de oorspronkelijke uitgave.

Bij den afdruk is de oorspronkelijke tekst

trouw gevolgd^ met verbetering evenwel der

daarin voorkomende drukfouten.

*s Gravenhage , Nov. 1880.

M. F. A. G. CAMPBELL.
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ARTICUL I.

Spinozaas afkomft en Geflagt.

Deze werekberoemden Wysgeer Baruch

de Spinoza (van zyn Joodfche Ouders
aldus genaamt, welke Naam hy naderhand,

wanneer hy zig van 't Jodendom afgezon-

dert hadde, zelfs verandert, en zig in zyn

Schriften en Brieven die van Benediélus de

Spinoza gegeven heeft,) is geboren tot Am-
(lerdam, in de Maand van December, des

Jaars 1633. De dag zelve laat zig uit zyn
(lerfdag ligt narekenen. Alhoewel men in *t

gemeen van hem fchryft dat hy arm , en van

een geringe Afkomft zoude geweeft zyn

,

*t is egter zeker, dat zyn Ouderen deftige en

wel bemiddelde Portugeefche Joden waren,

hebbende in een vraay Koopmans huis op de

Burgwal naaft de Oude Portugieze Kerk ge-

woont. Voorts gaven zyn Zeden, Manieren,
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\ .' yriexideu^ Mïagen, en verdere Nalatenfchap

• va'n zyh' Ouderen een genoegzaam getuige-

nis , dat hy van geen flegte , maar van een

meer als gemeene opvoeding was. Hy hadde

twee Sufters, Rebecca en Mirjam de Spi-

noza, zynde de laatfte uitgehylikt aan een

Portugeefche Jood Samuel Carceris , wiens

zoon Daniel Carceris zig als mede Erfge-

naam van B. de Spinoza , na deszelfs over-

lyden, heeft aangegeven , gelyk 't uit een

Notaria^e Volmagt, ten dien einde door de

Notaris Libertus Loef, in 't Jaar 1677. den

30 Maart, ten behoeve van Sr. Hendrik van

der Spyk, gewezen Huisheer van den Over-

ledenen , opgeflelt , is blykende.

ARTICUL II.

^f Begin van zyn Studiën.

Spinoza van Natuure met een fchrandere

geeft, en een gaauw verftand begaaft

zynde, en een i^roote luft tot de Latynfche

Taal hebbende , wierd eerft door een Hoog-

duitfch Student dagelyks eenige uuren daar-

van B. DE Spinosa. 3

in onderwezen , tot hy daar na hefteed

wierde ter onderwyzinge van dien berugten

Leer- en Geneesmeefter , Frans van den

Ende, die te dier tyd binnen Amfterdam

veele van de voornaamfte Koopluy kinderen

met grooten roem informeerde; zoo lang tot

men gewaar wierde, dat hy zyn Leerlingen

wat meer als Latyn, namentlyk de eerfte

Zaden en Grondbeginzelen van Ongodiftery,

zogt by te brengen. Hier van zyn my ver-

fcheide Voorbeelden bekent van deftige lie-

den , die naderhand zelfs het Ampt van Ou-

derlingen in onze Amfterdamfe Gemeente

bekleed, en 'c hare Ouderen nog in 't graf

lank geweeten hebben , datfe haar de

jchoole van deze Godverzaker by tyds ont-

lomcn hadden. Voornoemde van den Ende,

hadde een eenige Dogter, die zelfs in de La-

tynfche Taal zoo vaardig was, dat fe haar

Vaders leerlingen daarin , alsmede in de

Zangkonft quam t'Onderwyzen. Van deze

heeft Spinoza dikwils verhaalt, dat hy zin

in haar had gekregen, om haar ten Egt te

nemen, alfchoon fe vry wat mank en mis-

*l
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4 LevenS'befchryving

maakt van lichaam was, alleen door haar

fchranderVerftand en uitmuntende Geleerd-

heid aangeprikkelt. Dog zyn Medeleerling

de Heer Kerkring, geboortig van Hamburg,
zulks wel haaft bemerkende en jaloers daar

over werdende, gewon eindelyk hare gonfl

(waar toe een koflelyke Parclfnoer, zynde
eenige duizenden waardig, van hem aan haar

gefchonken, niet weinig holp) zoo dat ze

hem tot haar Egtgenoot verkoos, na hy al-

vorens zyn eige Godsdienft, te weeten die

van de Augsborgfche Belydenis, verloo-

chent, en de Roomfche aangenomen hadde.

Ziet hier van de Heer Bayles Didionaire

Hiflorique & Critique, Tom. 3. Edit. Se-

cundae Anno 1702. tot Rotterdam gedrukt;

pag. 2767. Als mede D. Kortholti traétatum

de tribus Impoftoribus Edit. adae. in prsefa-

tione k filio prasfixa. Van den Ende zelfs in

Holland al te bekent werdende, begaf zig

naar Vrankryk, en geneerde zig aldaar met
de Praflyk van zyn Genees-kunde, hebbende

ten laatflen een ongelukkig einde genomen.
De Heer Bayle in 't leven van Spinoza, door

1

van B. DE Spinosa. 5

F. Halma vertaald, pag. 5. verhaalt, dat hy

in Vrankryk, om eenig toeleg op het leven

van den Dauphin, zoude opgehangen zyn;

hoewel andere die hem aldaar gekent heb-

ben , en zeer gemeenzaam met hem zyn om-

gegaan , andere redenen hier van bybrengen,

te weeten , dat hy een Provintie van Vrank-

ryk gezogt heeft te bewegen , om hare oude

Voorregten weder te verkrygen , en zoo

doende, den Franflen Koning binnen 'sLands

wat moite te verwekken tot verligting van

onze te dier tyd gedrukte Nederlanden, ten

welken einde hem ook eenige Schepen hier

van daan zouden toegezonden worden , die

egter te laat quamen. Althans indien het

eerlle waar was, men zoude hem een veel

fwaardere ftraffe hebben doen uitftaan.

ARTICUL III.

Begeeft zig eerft tot de Godgeleerdheid ^

daarna tot de wijsbegeerte.

Spinoza de Latynfche Taal nu verftaande,

begaf zig voort in zijn jeugt tot de Go4-

- j
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6 LevenS'befchryving

geleerdheid , en oeffende zig eenige jaren in

dezelve; maar zyn verftand en oordeel van

dag tot dag ryper werdende, en hy zig zelve

tot het onderzoek van natuurkundige zaa-

ken bequamer vindende, liet dezelve varen,

en leide zich geheel en al op de wysgeerte.

Lang zogt hy naar een goed Leermeefter, en

Schriften tot dit zyn oogmerk dienende, tot

hy eindelyk die van Renatus Descartes te

lezen kreeg; waarvan hy dikwils voorgaf 't

grootfle ligt in zyn natuurkunde ontfangen

te hebben , en dat hy daardoor geleerd had-

de, niets aan te nemen , als 't gene hem met

gezonde en verftandige redenen kon goed

gemaakt werden. Hierdoor wierd hy ge-

waar, dat de beuzela;^tige leerleden en (lel-

lingen der Joodfche Rnbynen hem in zynen

kraam niet en dienden, als lleunende flegs

op hun gezag, en gewaande Goddelyke in-

gevingen , maar niet op vafle gronden en re-

denen. Dienvolgens begon hy ook den om-

gang met de Joodfche Meefters hoe langs

hoe meer te myden, en zelden in hare Syna-

goge te verfchynen ; waarom zy een haat op

van B. DE Spinosa. 7

hem wierpen , vermoeden dat hy van haar

uit, en tot het Chriflendom zoude over-

gaan; alhoewel hy het zelve nooit aangeno-

men , nooit den Heylige Doop ontfangen

,

nog zig tot eenige gezindheid begeven heeft;

uitgenomen dat hy na zynen affcheid uit het

Jodendom veel omgangs met eenige geleerde

Mennoniten hadde, dog ook met die van

andere belydeniflTen. De Heer Bayle in 't le-

ven van Spinoza door F. van Halma vertaalt

p. 6, 7, 8. verhaalt dat de Joden hem een

jaarlykfe penfioen of wedde beloofd hadden,

om flegts by haar te blyven , en om de fleur

maar ter Kerken gaan. 't Zelfde heeft hy

dikwils zoo aan zynen huisheer, als aan

andere betuigd, voorgevende dat voornoem-

de penfioen tot looo guldens vaftgefleld

was , dog hy voegde altoos daarby, dat hy

om geen loooo guldens met zoodanigen

huik ter Synagoge wilde gaan , overmits hy

alleen waarheid zogt, en geen fchyn. Voor-

noemde Heer Bayle fchryft mede, dat Spi-

noza op een zekeren tyd uit de Schouwburg

komende, van een Jood aangerand wierd.

«-
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die hem met een mes een ligte fnee over zyn
tronie gaf, en dat hy vermoed haddc, dat

zulks op zyn leven was gemunt geweeft.

Dog de huisheer van Spinoza benefFens zyn
liefïle, byde nog in leven zynde , zeggen my
dat hy haar zulks dikwils op een andere

wyze verhaalt hadde; te wreten dathyop
zekeren avond uit de oude Portugcefchc

Synagoge komende, met een poinjaard aan-

gerand wierde, *twelk hy ziende, zig om-
keerde, en dus de (leek door zyn klederen

ontfing, waarvan hy nog een rok tot een ge-

du urige gedagtenis bewaarde. Dit voorval

gafhem egter aanleyding om buiten Amller-

dam te gaan wonen, en aldaar zyn natuur-

lykc befpiegelingen in de (lilte voort te

zetten.

ARTICUL IV.

Maar nauwelyk was hy van de Joden

uitgegaan, of fe (lelden haar Kerkelyk

geregt tegens hem te werk, bannende hem
opentlyk uit hare Synagoge en gemeenfchap.

Dat dit inderdaad zoo gefchied is ^ heeft hy

II

van B. DK Spinosa. 9

zelfs dikwils betuigt, willende hierom van

dien tyd afmet geen van haar meer fpreken

of verkceren. De Heer Bayle en D: Mufaeus

verhalen het mede. Amdcrd^mfche Joden

,

die hem zeer wel gekent hebben, zeggen my,

dat haar zulks wel bewud is, en dat hunnen

ouden Chacham Abuabh, een Rabbi te dier

tyd onder haar van een groot aanzien , hem

in den ban gedaan heeft. Ik heb by deszelfs

zoonen 't formulier daarvan zoeken te be-

komen, maar te vergeefs, nadien zy zig ont-

fchuldigden van het zelve onder hares Va-

ders nagelatc Schriften niet gevonden te

hebben, fchoon ik wel bemerkte, dat zy niet

garen daarvan wilden afTcheiden. Hier in

's Gravenhage, vraagde ik eens een geleerde

Joode , wat formulier zy in 't uitbannen van

een apodaat gebruikten, die my ten ant-

woord gaf, dat het zelve maar in korte

woorden bedond, en by Maimonides in zyn

traftaat Hileoth Thalmud Thorah. Cap. 7

v. a. te vinden was. Anders hadden weleer

de Joden , na 't gemeene gevoelen van de

verklaarders der Goddelyke bladeren , drie-

1^ 'i>^
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derley zoorten van ban ; hoewel de geleerde
Johannes Seldenus in zyn Boek de Zynedriis
veterum Hebraorum Lib. i. Cap. 7. pag.64.
slegts twederley Ban onder de Joden ge-
bruikelyk, toeftaat; waarvan de eerde twee
verfcheyde trappen hadde. De eerfte zoort
van den ban, wierd by haar niddui genaamt
een uitftoting of afzondering van de ge-
meente, voor een zekeren tyd, ze deeden
alvorens een fcherpe beftraffing en waar-
fchouwing aan de fchuldige, gevende hem 7
dagen tyd, om zig binnen dezelve van zyn
quaad te zuiveren, en van zyn fchuld los te
maken. Dit niet gefchiedende , zoo volgde
een uitfluiting, by haar de kleine ban ge-
naamt; als wanneerfe nog 30 dagen , ofeen
maand lang wa^teden, of hij miflchien tot
inkeer mogt komen. Binnen dezen tyd moeft
zïg, de gebanne 4 ellen lang van andere men-
fchen afzonderen , dervende niemand met
hem omgaan, als alleen die gene, die hem
fpysen drank toeryken. De Heer Johannes
Jacobi Hofman in zyn Lexicon. Tom. a.
pag.213. voegt hier by, dat niemand met

J*

van B. DE Spinosa. h
hem eten of drinken of in 't bad gaan mogt

;

dat het hem egter vryftond in de Synagoge

te gaan , om te leeren en aan te hooren ; dog

zoo hem binnen voornoemde 30 dagen , een

zoon geboren wierd, zoo en wildenfe de-

zelve niet befnyden; quam hy te derven,

hy wierd niet beklaagd nog betreurd , en tot

zyn geduurige fchande wierpenze of een

groote fleenhoop op zyn graf, of fe wentel-

den een groote (leen daarop. De Heer
Willem Goeree in zyn Joodfche oudheden.

Tom. i.pag. 64[. geeft voor, dat niemand

in Ifraël ooic met een eigen tlyk zoo genaam-

de uitbanning zy geftraft geworden , maar

nog Joodfche nog Chriftelyke verklaarders

der Heylige bladeren zullen hem dit toe-

flaan, bewyzende veelmeer het tegendeel.

De tweede zoort van uitbanning wierd

gcnaamt Cherem, een uitftoting uit de Sy-

nagoge, vergezelfchapt met verfchrikkelyke

vloeken , in 't gemeen genomen uit Deut.28.

gelyk D. Dilherr Tom. 2. Difput. Read. &
Philolog. pag. 319. zulks wydloopig aan-

wyft, en de geleerde Engelsman John Ligt-
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foot in zyn Hebreeufche uuren over i Cor.
5 : 5. Tom. 1. Oper. pag. 890. zegt, dat
deze Ban op den eerden plag te volgen, wan-
neer de gebanne naa 't verloop van 30 dagen
met ten voorfcbyn quam, om zig van zyn
quaad en fchuld te zuiveren , zynde dezelve
de tweede trap van de kleyne Ban. Hyge-
fchiede in d'openbarc vergadering, werdende
de vloek uit de Wet van Mofes opentlyk
over de fchuldige uitgefproken. Men (lak
hgten aan, die zoo lang branden, als het
lezen van de vloek-woorden duurde; dezelve
ge-eindigt zynde, blufchte de Rabbi de
kaarfen uit

, om daardoor aan te wyzen , dat
deze menfch van 't Goddelyke Ligt berooft
was. Yemand aldus gebannen zynde, mogt
met meer ter Synagoge komen om daarin te
leeren en aan te hooren , duurende zulks
mede den tyd van 30 dagen , die men nader-
hand tot 60 ofpouitftrekte, ofde gebanne
binnen dezelve tot erkentenis van zyn zon-
den komen mogt; zulks niet gefchiedende
zoo volgden eindelyk

'

De derde zoort van uitbanninge by haar

13
van B. DK Spinosa.

Schammatha genaamt, een uitftoting zonder
hoop, van ooit weer in de gemeenfchap der
Kerk en des Joodfchen volks opgenomen te

werden. Dit was eigentlyk haren zoo ge-
naamden grooten Ban. Eertyds warenfe ge-
woon de bazuinen te blazen. Wanneer de
Rabbi dezelve in de vergadering uitfprak,
om een yegelyk die hem hoorde een fchrik
in te jagen. Door dezelve flooten fe de mis-
dadige uit van alle menfchelyke hulp en by-
ftand, en van alle Goddelyke genaden-mid-
delen

, overgevende hem aan 't geftrenge
oordeel God>' tot zyn eeuwig verderf. Veele
houden 't daar voor, dat deze Ban Scham-
matha even dezelve is , dien den Apollel
T Cor. 16

: 2(2. noemt, Maran Atha, wan-
neer hy zegt; is 't dat yemand den Heere
Jefus Chriftus niet liefheeft, die zyAna-
thema, Maharam, Motha, of gelyk her
eigenlyk luid, Maran Atha; Hy zy verban-
nen ter doot toe; of volgens de vertaling van
andere Knx DC de Heere komt, te weeten
om hem te oordeelen en te ftraffen. Het Jo-
dendom geeft voor dat deze Ban van den H.

li
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Enoch ingeflelt, en by overlevering tot hare

handen gekomen zy.

Aangaande de redenen waarom fy ymand
in den Ban deeden , foo werden van de

Joodfche Meeflers twee voorname ren dien

einde bygehragt, volgens 't getuigenis van

de geleerde Lightfoot loc. cit. te weeten;

't gefchiede of om gelds ofom Epikuriflery

willen.

Om geld, wanneer de fchuldenaar van den

Regter ter betaling veroordeelt was, en egter

defelve weigerde. Om een Epikurifch leven,

als ymand een Godslafteraar, afgodendie-

naar, Sabbathfchender of vcrloochcnaar van

haren Godsdienft geworden was. Want dus

befchryvenfe een Epikurift in \ Thalmu-
difch Traftaat Sanhedrin Fol. 99. Dat liy

een is die Gods Woord veragt, die met de

leerlingen der wyzen fpot, en die met fijn

rong quade dingen tegen God fpreekt.

Aan een zoodanige gaven fe geen tyd

,

maar hy wierd terftond in den Ban gegaan.

Op den eerften dag van de week door den

dienaar van de Synagoge geroepen zynde.

van B. DE Spinosa. 15

en niet verfchynende : zoo moell de dienaar

opentlyk beregt daar van doen, feggende;

Ik hebbe uit bevel van de Overlle der
fchoole N.N. hier geroepen, maar hy en
wilde niet verfchynen : de Excommunicatie
gefchiede als dan fchrifcelyk en wierd de ge-

bande door voornoemden dienaar geinfinu-

eert, zynde dit haar Schede Excommunica-
tionis ofte Banbrief, waar van ook andere
een Copy koften krygen , mits den fchryver
daar voor betalende. Dog zoo hy verfcheen,

en egter halftarrig bleef, gefchiede dezelve

mondeling, werdende daar by met vingeren
op hem gewefen. De Heer Lightfoot loc.

cit. brengt uit de oude Joodfche Schriften
nog andere 24 oorzaken te berde, waarom
fy ymand verbanden , te wydloopig om hier

ter neder geftelt te werden.

Nopende eindelyk 't Formulier , 't geenfe

zoo in hare mondelyke als fchriftelyke

Excommunicatie gebruikten , zoo ging de
fchuld en oorfaak voor af, waarom zulks

gefchiede
, gelyk de Heer Seldenus loc. cit.

pag. 59. uit Maimonides aanwyft, waar op
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deze korte vloek volgde. Defe N. N. zy in

Niddui,Cherem, of Schammatha. Hy zy

afgezondert , of verbannen , of gantfelyk

uitgeroeit.

Ik heb lang na 't een of 't ander Formulier

van den Joodfchen Ban gezogt, maar van

geen Jode vcrkrygen konnen , tot dat de ge-

leerde en in de Oude Schriften der Joden

zeer ervarene Heer Surenhufius Hoog

Leeraar der Oofterfche Talen in de lUuftre

Schole tot Amfterdam my den Algemeenen

Joodfchen Ban , uit het boek der Joodfche

plegtigheden Colbo genaamt , benefFens een

Latynfche Overzetting heeft ter hand ge-

ftelt ; zynde voornoemde Ban mede te vin-

den in 't boek van de Heer Saldenus de Jure

Naturae & Gentium Lib. 4. c. 7. pag. 524

fqq. we hebben defelve den Nederduitfcheif

Lezer ten gevalle aldus overgezet.

Formulier van den Algemeenen

Joodfchen Ban,

Volgens het Raad-befluit der Engelen

en uytfpraak der Heyligen verbannen

van B. if^ JpiNOSA. 17

wy, verfweren wy, (loten wy uit, verwer-

pen , vervloekken en verraaledyen wy. Na
de wil van God en zyn Kerk, door dit Wet-
boek met zyn 613 geboden daarin opgete-

kent, met dien Ban waar mede Jofua de Stad

Jericho verbant heeft, of met dien vloek,

waar mede Elifa de jongens en zynen knegt

Gehafi vervloekt heeft ; en met die uytban-

ning, waar mede Barak Meros uytgebannen

heeft, en met dien verbanning, waarmede
wel eer de Leden van den grooten Raad ge-

woon waren te Bannen, en met dat Ban-

niflement, waar mede RafJehuda Ezechiels

Zoon zynen Knegt gebannen heeft, (Gema-
rat Tit. Kedufchin fol. 70.) en met alle die

bannen , vermaledyingen , vervloekingen
,

uitftotingen en affonderingen , dewelke ge-

fchiet zyn fint de tyd van Mofes onfen

Leeraar tot op den hedigen dag; in de naam

van Achthariel (werdende genaamt) Jah

,

de Heere der Heirfcharen ; in den naam van

de Groot-vorfl Michaël; in de naam van

Metatteron, wiens naam is gelyk die van

zyn Meeiler; in de naam van Sardaliphon

,
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vlegtende kranflen voor zyn Meeller (dat

is, brengende de gebeden van Ifraël voor

God den Heere) in de naam , die 42 letteren

begrypt) te weeten

In de naam van Hem, die aan Mofes in de

doorenbofch verfchenen is; in die naam

door dewelke Mofes de Roode Zee geklooft

heeft ; in de naam van Hem (die gezegt

heeft) Ik ben die ik Zyn zal, door het

geheimenis van den grooten naam Gods

JEHOVA , door de Schrift van de twee

TaafFelen des Wets , in de naam des Heeren

des Gods der Heirfcharen wonende boven

de Cherubinen , in de naam der Globen en

Raderen (die Ezechiel gezien heeft,) der

heylige Dieren, en dienftbare Engelen, in

de naam van alle heylige Engelen die den

Alderhoogflen dienen (verbannen wy) een

yder zoon of dogter van Ifraël , dewelke

zelfs een eenig Kerkelyk befluit eenigzints

alwillens overtreden, 't geen haar om te

houden voorgelegt word. Hy zy vervloekt

voor den Heere de God Ifraëls zittende bo-

ven de Cherubynen. Hy zy vervloekt uyt

van B. DE Spinosa, 19

de mond van dien eerwaarden en ontzagge-

lyken Naam, die op de groote Verzoendag
uit de mond van den Hogenpriefter ging.

Hy zy vervloekt in den Hemel en op der

aarden. Hy zy vervloekt uit de mond van
den Almogenden God. Hy zy vervloekt uit

de naam van de Groot-vorft Michaël. Hy
zy vervloekt uit de Naam van Metatteron

,

wiens naam Is gelyk die van zyn Meefter
(om dat het woord Metatteron volgens zyn
letteren een gelyk getal uitmaakt met het

woord Schadaid'Almagtige, te weeten 314.)
Hy zy vervloekt uit de naam van Achthariel

Jah Heere der Heirfcharen. Hy zy ver-

vloekt uit de mond der Seraphim der ra-

deren en heylige Dieren, mitsgaders dier

dienllbare Engelen , dienende voor 't aange-

zigt des Heeren in Heiligheid en reynigheid.

Is hy geboren in de maand Nifan (Maart)
wiens Opperde Wagt-engel, die defelve be-

fliert, Uriel genaamt wert, Hy zy vervloekt

uit zyn mond en uit de mond van zyn ge-

heele Wagt. Is hy gebooren in de maand
Ijar (April) wiens opperfte Wagt-engel,
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die dezelve beftiert genaamt weit Zephaniel,
hy zy vervloekt uit zyn mond, en uit de
mond van zyn geheele Wagt. Is hy geboren
in de maand Sivan (May) wiens opperfte
Wagt-engel, die de zelve beftiert, Amniel
genaamt werd, hy zyn vervloekt uit zyn
mond

,
en uit de mond van zyn geheele

Wagt. Is hy geboren in de maand Thammus
Qunius) wiens Opperfte Wagt-engel die
dezelve beftierd, Peniel genaamt werd, hy
zy vervloekt uit zyn mond , en uit de mond
van zyn geheele Wagt. Is hy geboren in de
maand Abh Quiius) wiens Opperfte Wagt-
engel, die de zelve beftierd

, genaamd werd
Barkiel, hy zy vervloekt uit zyn mond, en
uit de mond van zyn geheele Wagt. Is hy
geboren in de maand Elul (Auguftus) wiens
Opperfte Wagt-engel, die dezelve beftierd
Periel genaamt werd, hy zy vervloekt uit
zyn mond, en uit de mond van zyn geheele
Wagt. Is hy geboren in de maand Tisri
(September), wiens opperfte Wagt-engel
die dezelve beftierd, Zuriel genaamd werd,'
hy zy vervloekt uit zyn mond, en uit de

van B. DE Spinosa. ai
mond van zyn geheele Wagt. Is hy geboren
in de maand Marchefeh van (Oftober)
wiens opperfte Wagt-engel , die dezelve be-
ftiert, genaamt wert Zachariel, Hy zy ver-
vloekt uit zyn mond, en uit de mond van
zijn geheele Wagt. Is hy geboren in de
maand Kislev (November) wiens opperfte
Wagt-engel, die dezelve beftiert, genaamt
word Adoniel, Hy zy vervloekt uit zyn
mond, en uyt de mond van zyn geheele
Wagt. Is hy geboren in de maand Tevat
(December) wiens opperfte Wagt-engel,
die dezelve beftiert genaamt werd Anaël'
Hy zy vervloekt uyt zyn mond en uyt de
mond van de geheele Wagt. Is hy geboren
in de maand Schevat (Januarius) wiens op-
perfte Scherm-engel die dezelve beftiert, ge-
naamt werd, Gabriel, hy zy vervloekt uit
zyn mond, en uit de mond van zyn geheele
Wagt. Is hy geboren in de maand Adar
(Februarius) wiens opperfte Wagt-engel,
die dezelve beftierd, genaamt werd Rumiel,
hy zy vervloekt uit zyn mond , en uit de
mond van zyn geheele Wagt. Hy zy ver-
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vloekt uit de mond van de 7 Engelen , die

over de 7 dagen van de week geftelt zyn , en
uit de mond van haar gehele Wagt en hulp-

bende. Hy zy vervloekt uit de mond van de

4 Engelen, die over de 4 beurtwiflelingen

des Jaars gellelt zijn , en uit de mond van
haar geheele Wagt en hulp-bende. Hy zy
vervloekt uit de mond van de 7 Kragten, hy
zy vervloekt uit de mond van de Vorflen
desWets, dewelke de naam voert van Kroon
en Zegel, hy zy vervloekt uit den mond van
dien grooten (lerken en vreefTelyken God.
Wy bidden dat hy verbroken werde, dat
fijn val haaflelyk gefchiede. God de God der
Geeften wil hem voor al het vleefch verder-
ven en verdelgen. God de God der Geeften
wil hem voor al het vleefch vernederen. God
de God der Geeften wil hem voor al het
vleefch onderdrukken. God de God der
Geeflen wil hem voor al het vleefch uit-

roeyen. De verbolgen theid des Heeren,en
een fmertelyke flormwind moet vallen op
het hooft der goddelozen. De worg-engelen
moeten op hem aanvallen , hy zy vervloekt

i

van B. DE Spinosa. 23

waar hy zig keert of wend , zyn ziel moet
met verfchrikking van hem gaan, hy moet
aan een benauwe keel ilerven. Hy moet het

per'c van zyn leven niet overtreden nog te

buiten gaan , God flaa hem met teering, met
een heete koorts, met brand, met vierigheid,

met hetfwaart, met droogte, en met heet

fchurft;en hy vervolge hem, tot dat hy hem
gantfchelyk verdelgt heeft, zyn fwaart moet
hem door zyn hart varen , en zyn boog ver-

broken worden , hy moet worden gelyk het

kaf voor den wind , en de Engel des Heere
dryvehem weg; zyn weg zy duifier en flib-

berig en de Engel des Heeren vervolge hem:
zyn verwoefling moet hem onvoorfiens over-

komen , zyn net 't welk hy in 't verborgene

gelegt heeft, moet hem verftrikken, hy ver-

ftote hem uit het ligt in de duifternis, en hy
verdryre hem van den aardbodem, angft en

benauwtheid moeten hem omgeven, zyn
oogen m:>etcn zyn ballingfchap zien , en hy
moet de grimmigheid des Almagtigen drin-

ken, hy sy bekleed mee den vloek als met
zyn kleed

>
zyn huid moet opgevreten wer-
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.
den

, en God roeye hem uit eeuwiglyk en
ftote hem uit zyne hutte. De Heere vergeve

hem zyn zonden niet, maar de toom en yver
des Heeren moet roken over dien man, en
op hem moeten ruften alle vloekken die in

dit Wetboek gefchreven zyn, ende de Heere
delge zyn naam uit van onder der Hemel

,

en fcheide hem af ten quade, van alle de
Stammen Ifraëls; na alle vloekken des Ver-
bonds in dit Wetboek opgeteekent. Maar
gy, die nog heden in 't leven zyt, hangt de
Heere uwen God aan, hy die Abnham,
Ifaac, Jacob, Mofes, Aaron, David, Salomo,
de Propheten Ifraëls, en Godvrugtige onder
de Heydenen gezegent heeft, die zegene ook
defe gantfche heilige Gemeente, beuefFens

alle andere heilige Gemeentens, uytgenomen
hem, die dezen Ban overtreet. God vil haar
na zyn barmhertigheid bewaren , behouden

,

en haar uit alle benauwtheid en ellmd ver-
loflèn: hy wil hare dagen en jaren verlengen,

en zynen zegen en gedyen zendöi tot alle

de werken harer handen , hy veiloflè haar

in 't kort, t'efFens met het geheele IfraëU

^

van B. DE SpiNOSA. as

En dus gefchiede zyn Wil en welbehagen.

Amen!
•

Overmits nu Spinozavan de Joden afge-

zondert, hare Meefters tegengefproken , en

hare beuzelingen befpot hadde, zoo wierd

hy van haar voor een Godslafteraar, verag-

ter van Gods Woord , en een afvallige ge-

houden, die zig van haar tot de Gojim of

Heydenen gekeert hadde; en is buiten

twyffel van haar met den fwaa;;ften Ban in

Schammatha geftraft; gelyk my dan een ge-

leerde Jode alhier berigt heeft; dat indien

zulks voorgegaan was, het zekerlyk in

Schammatha moeft gefchied zyn. Voorts

Spinofa niet tegenwoordig zynde, hebbenfe

hem Schriftelyk gebannen , en een Copy
daarvan toegefonden, waar tegen hy een

verantwoording in 't Spaans gefchreven , en

haar ter hand heeft doen ftellen, gelyk we in

*t vervolg vernemen zullen.
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ARTICUL V.

Leert een Konfl om zig te generen.

Spinoza dan als een geleerde Jode, de Wee
en raad der oude Joodfche Meefters heel

wel wetende, dat men by de Studiën een
Kond of Ambagt moefl: leeren om zig daar
van te generen, (want dus fpreekt Rabban
Gamliel in 't Thalmudifch Tradaat Pirke
Avoth, Cap. a. ir min llD^n ns'' Lief-
felyk is de Leere des Wets, wanneer fe met
eenige Kond vergefelfchapt gaat, want de
arbeyd van die beyde doet de zonde verge-
ten, en alle Studie, daar geen Ambagt by
gevoegt is, werd eindelyk vcrflrooit, en
fleept ongeregtigheid na zig. En R. Jehudah
heeft gezegt : een ygelyk die zyn zoon geen

handwerk leert, doet zoo veel, als of hy
hem tot een flruikroover maakte ,) leerde

,

eer hy zig tot het ftille buiten-leven begaf,

eerfl het flypen van glafen tot perfpediven
brillen, en andere gebruiken, waarin hy zoo
wel vorderde, dat yder begerig was om zyn
arbeyd te kopen , en hy ter nood daar van

van B. DE Spinosa. 17

beftaan kofl. In zynen Imboel wierden

nog verfcheide ftukken van zulk geflepen

glas gevonden, en tot een redelyken prys

verkogt. Gelyk ik zulks uit de rekening

van den Vendumeefter heb waargenomen.

Daar na leerde hy van zig zelven de tee-

kenkon 11, om ymand met ink of kolen af

te fchetzen. Ik hebbe een geheel boekje van

deze zyn konfl in handen , waar in hy ver-

fcheide voorname Perfonagien , die hem be-

kent waren, en hem by gelegendheid wel

eens bezogten, afgebeeld heeft. Onder ande-

ren vinde ik op 't vierde blad een vilfer in 't

hemt geteekend, met een fchep-net op zyn
regte fchouder, juift op die wyze als dien

berugten Napolitaanfchen Hoofdrebel Mas
Anjello in de Hiftorifche Printen verbeeld

werd. Waar van my Sr. Hendrik van der

Spyk zyn laatflgewezen huisheer zeide, dat

het Spinoza op een top geleek, en dat hy 't

buiten twyfFel na zyn eigen aangezigt ont-

worpen had. Andere perfonen van aanzien

in 't zelve afgebeeld , zal ik om redenen ver-

fwygen. Met deze konden, als middelen van
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onderhoud voorzien zynde, begaf zigSpi-
noza buiten Amflerdam, wonende op de weg
naar Ouwerkerk byymand in, ftuderende
byzigzelven, en arbeydende aan zyn glafe
flypen, dewelke van zyn vrienden afgehaalt
en tot zynen profyc verkogt wierden.

ARTICUL VI.

Gaat naar Rymburg, Foorburg en
eindelyk na den Haag wonen.

Van daar begafhyzig in 't Jaar 1664
na Rynsburg by Leiden, alwaar hy

den winter over verbleef, gaande daarop
naar Voorburg, een uur van 's Gravenhage
wonen

,
als uit zyn 30 Sendbrief, aan Perrus

Balling gefchreven, te zien is. Hier heeft
'

hy, na men my beregt heeft, 3 è 4 Jaren
doorgebragt, terwyl hy zig hierin 's Gra-
venhage veele vrienden , zo onder Militaire
als andere perfonen van flant en aanzien,
maakte, die garen met hem omgingen en
redeneerden. Op derzelven verzoek begaf
hy zig eindelyk met der woon in 's Graven-

va» B. D» Spinosa. ap

hagen
, legerende alhier op de Veerkaai , by

de weduwe van Velen, alwaar hy zig ook
in de koft belleet hadde, in het zelfde huis,

daar ik tegenwoordig in wone, zynde myn
Studeer-kamer, in 't agter-ende van 't huis,
op de tweede verdieping gelegen, zyn Labo-
ratorium of werkplaats, alwaar hy (liep en
arbeyde, latende zig dikwils voor twee ofte

drie dagen op dezelve fpyzen, zonder by
menfchen te komen. Maar wanneer hem dit

te koftelyk wilde vallen, huurde hyopde
Paviljoengragt agter mynen huize een ka-
mer by meergemelde Sr. Hendrik van der
Spyk, alwaar hy op zig zelven leefde, en zyn
eigen fpys en drank dagelyks verzorgde.

ARTICUL VIL

Tf^as fpaarzaam en matig in eeten

en drinken.

't Ts byna ongelooffelyk hoe zuinig en ma-
i.tig hy geleeft heeft, niet door uiterfte

armoede gedrongen , want hem wierd gelds

genoeg aangeboden, maar uit een aangeboren
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zoberheid en vergenoegzaamheid, en om dat

hy de naam niet wilde hebben van eens an-

deren brood te eeten. Ik vinde daar van

onder zyn nagelate Papieren verfcheyde

kladrekeningjes. Dan heeft hy eens op een

dag zoetemelks-zop met boter gegeten voor

3 Huivers, en een kan bier van i\ fluiver

gedronken; dan eens grutte met boter en

rozynen 4 duivers 8 penningen. In een ge-

heele maand vinde ik flegts 2 half-pinten

wyn op zyn rekening ftaan ; en fchoon hy

dikwils van een ander ter tafel genodigt

wierd, egter wilde hy liever zyn eigen brood

eeten , als de lekkernyen van andere. Ruim
fesde half jaren tot aan zyn einde toe heeft

hy in dezen Haat by voornoemden huisheer

gewoont, makende alle vierdendeeljaars zyn

rekening klaar, om het jaar ge-eindigt zynde,

op gelyke voeten ftaan, zeggende dikwils

tot de Huisgenoten : ik doe gelyk de flang

die in 't einde van 't jaar zyn ftaart in de

mond heeft , ik en zoeke niets over te hou-

den , als zoo veel tot een eerlyke Begravenis

van noden is. Myn vrienden zullen niets

van B. DE Spinosa. 31
van my erven , zy hebben 't ook niet daarna
gemaakt.

ARTICUL VIII.

Zyn Lyfsgeflalte en kleedinge.

Aangaande zyn Perfoon en Lyfsgeftalte,

zoo is hy alhier genoegzaam bekent,
en daar leven nog veele, die dikwils met hem
zyn omgegaan. Hy was van een middelma-
tige lengte, en van een befneden aangezigt.

Uit zyn wezen konde men genoegzaam be-
fpeuren

, dat hy van Portugeefthe Joden
afkomftig was; zynde vry fwart van vel,
hebbende fwart gekrult haar, en lange fwarte
wingbrauwen. In zyn kleeding was hy flegt

en borgerlyk, flaande weynig agt daarop,
hoe hy gekleed ging. In huis een llordige

Japonfche rok aangetrokken hebbende,
wierd hy dieswegen eens van een voornaam
Raadsheer berifpt, met aanbieding van een
nieuwe; dien hy ten antwoord gaf: zal ik

dan een ander man zyn ? 't Is een flegte

zaak, als de zak beter is, als 't vleefch dat
daarin fteekt.

wmum
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ARTICUL IX.

Zyn omgang en wyze van leven was flil

en ingetogen. Zyn hertstogten wift hy

wonderlyk wel te matigen. Noyt zag men
hem al te treurig, nog al te vrolyk. Zyn
toorn en misnoegen kon hy redelyk wel

overmeefteren of binnen houden, gevende

het zelve flegts door een teeken , of eenige

korte woorden te kennen, of opflaande, ging

hy weg, uit vreze dat zyn hertstogten mog-
ten uitfpatten. Boven dien was hy vriend e-

lyk en gemeenzaam in zyn dagelykfe verkee-

ring, In de kraam of ziekte van de huisvrouw

ofandere huisgenoten liet hy niet na dezelve

aan te fpreken, te troollen en tot lydzaam-

heid te vermanen , door haar aan te wyzen

,

dat dit het lot was, haar van God toegelegt.

De kinderen van 't huis vermaande hy tot

onderdanigheid en gehoorzaamheid jegens

hunne ouderen, en tot het frequenteeren

van den Openbaren Godsdienfl. De huisge-

noten uit de Vergadering komende, vraagde

hy dikwils wat fe tot hare ftigting uit de
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Praedicatie behouden hadden. Myn voorzaat

D^ Cordes zal', zynde een geleert man , en

van een opregten imborfl was by hem in een

groote agting, en wierd dieswegen dikwils

van hem geprezen. Hy ging ook wel zom-

tyds om hem te hooren , roemende des zelfs

geleerde Schrift verklaringen, en bondige

toepgflingen , vermanende met eenen zynen

Huisheer en verdere huisgenoten, geene

praedicatien van hem te verzuimen. Van de

Huisvrouw eens gevraagt zynde of zy, na

zyn oordeel in haare Religie wel konde Zalig

worden , gaf hy ten antwoord : uw Religie

is wel, gy behoeft geen andere te zoeken om
Zalig te werden, als gy u maar tot een flil en

Godzalig leven appliceert. t'Huis zynde,

viel hy niemand overlaftig, maar zat de

meeile tyd flil op zyn kamer; dog van zyn
befpiegelingen vermoeit zynde, quam hy na

beneeden, en fprak met de huisgenooten van

al wat 'er voorging; al waren 't zelfs beuze-

lingen. Boven dien beflond zyn vermaak in

een pyp tabak te rooken , of wanneer 't hem
tot eenig ander tydverdryf te doen was

,

9
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zogt hy eenige fpinnekoppen, en deed fe met

malkanderen vegten; ofhy ving eenige vlie-

gen, worpfe in 't net van de Ipin, en zag

dien oorlog met een groote vergenoeging,

zelfs tot lachens toe aan. Ook nam hy wel

zyn vergrootglas ter hand befchouwende

daardoor de kleynfle mugjes en vliegjes, te

gelyk daarover redenerende. Voorts was hy

niet geldgierig, maar met het gene hy tot zyn

dagelykze onderhouding van noden hadde

wel te vreden. Zyn groote vriend tot Am-
llerdam woonagtig, Simon de Vries, dien

hy in zyn a6. Zendbrief amicum integerri'

mum zyn opreglle vriend noemd, vereerde

hem eens een zomma van aooo guldens om
dies te rykelyker te konnen leven , dog hy

floeg zulks in tegenwoordigheid van zyn

Huisheer beleefdelyk af, voorgevende , van

't niet van noden te hebben, en indien hy 't

al aannam , dat het hem van zyn bezigheden

en befpiegelingen mogt aftrekken. Deze Si-

mon de Vries ongehuwt dervende, wilde

hem by zyn laatfle wille tot Erfgenaam van

zyn goederen inftellen, dog hy weygerde

v&n B. DE Spinosa. 3§

zulks ronduit, hem meteenen vermanende

van dezelve aan zyn broeder, tot Schiedam
wonende, te maken, als zynde deregteen

naafle Erfgenaam tot dezelve; 't geen dan
ook gefchiedde, dog met die voorwaarde,

dat hy aan Spinoza , voor al zyn leven , een

Penfioen tot noodige fubfiftentie, jaarlyks

zoude uitkeeren; zynde dit tot zyn einde

toe gefchied. Want deze Schiedamfche de

Vries bood hem jaarlyks een fomma van 500
gulden aan, dog hy begeerde zoo veel niet,

zynde flegts met 300 vergenoegt. Voor-

noemde de Vries betaalde na zyn dood,
't geen Sr. van der Spyk nog zynent wegen
te vorderen hadde, door Jan Rieuwertfz.

Stads Boek-drukker tot Amfterdam, volgens

zyn letteren aan Sr. van der Spyk gefchre-

ven den 6. Maart 1678. De Vader van Spi-

noza overleden zynde, wanneer men 't Erf-

fenis ftond te deelen, zogten zyn Zufters

hem uit te floten , en niet tot de deeling toe

te laten , dog hy dwong haar door 't Regt
daartoe. Als het evenwel aan een deelen

zoude gaan , liet hy haar alles behouden

,
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nemende niet meer tot zyn gebruik als een

goed bed, om daar op te leggen, en een

behangfel voor het zelve.

ARTICUL X.

Werd met veele Grooten bekend.

Door het uitgeven van zyn Schriften,

vvierd hy eindelyk in de werelt, byzon-

ders onder de Grooten bekent, en verkreeg

de naam van een groot en verflandig wys-

geer. De Heer Stoupa Luitenant Collonel

onder de Switzers weleer ten tyden van

Kromwei Praedicant in de Savoy tot Lon-

den, (zynde ten laatflen als Brigardier in de

maand van Auguflus des Jaars 169a in de

flag by Steenkerken gebleeven) te dier tyd

binnen Utregt commandeerende, fchreef

tot verwyt van de Hollandfche Gerefor-

meerde Theologanten , in zyn boekje de

Godsdienfl der Hollanders genaamt, dat ze

het boek van Spinoza, Tra(5tatus Theologico

Politicus in 'tJaar 1670 van hem uitgegeven,

en 't geen hy in zyn 19 Sendbrief voor het

i

\
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zyne erkent, niet en wederleyden; dog de

vermaarde Braunius Hoog-leeraar op de

Hoge Schoole tot Groëningen , heeft in zyn

wederlegging hem het tegendeel aangewe-

zen , en de veelvoudige Schriften , tegen dit

heillooze vertoog uitgekomen , zyn daar ge-

noegzame getuigen van. Dezen Heer Stoupa

nu, hebbende verfcheyde brieven met Spi-

noza gewiflelt , verzogt hem op zekeren tyd

van 't jaar 1673 om naar Utregt te komen,

alzoo zyn Hoogheid de Prins van Condé,

te dier tyd de Landvoogdyfchap van voor-

noemde plaats bekledende hem wel eens

wenfchte te (preken, met verzekering, dat

gemelde Prins hem by zyn Koning een jaar-

lykze Penfioen zoude te weeg brengen, in-

dien hy flegts de eene ofd'andere van zyn

Schriften aan hem wilde opdragen : ten dien

einde wierd hem een vrygeleits-brieftoege-

zonden , en hy trok daarna toe. De Heer

Bayle in 't leven van onzen wysgeer pag. 1

1

schryft: dat het ten vollen zeker is, dat hy

dien Prins bezogt, en verfcheide dagen in

zyn gezelfchap, beneffens dat vau andere
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Grooten, en voornamentlyk van den Lui-

tenant Collonel Stoupa doorgebragt heeft:

maar de nog levende vrienden, daar hy te

dier tyd by gewoond heeft, zeggen my, dat

fe van hem, 't huis gekomen zynde, verno-

men hebben, doe hy den Prins van Condé
niet gefproken hadde, alzoo dezelve eenige

dagen, eer hy naar Utregt quam, vertrokken

was, dog dat hy met de Heer Stoupa redenen

gewiflelt hebbende, dezelve hem belooft

hadden , dat hy hem door zyn voorfchryven

een zodanig Koninklyk tradament wilde te

weeg brengen, 't geen egter beleefdelyk by
hem was afgeflagen, van voornemen zynde,

geen van zyn Schriften aan den Koning van

Vrankryk te willen opdragen. Van Utregt

wedergekeert, had hy byna het graauw op

den hals gekregen, 't welk hem voor een

Spion aanzag, en mompelde als ofhy met de

Franfchen over Staats en Landzaken Cor-

refpondecrde. De Huisheer hierover zeer

bcdugt zynde, en vrezende, dat men hem
met gewelt in zyn huis mogt vallen, om Spi-

noza te zoeken, vcrtroolle hy hem, zeg-
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gende : Weeft daar niet bekommert om , ik

ben onfchuldig, en daar zyn veele onder de

Grooten, die wel weeten waarom ik naar

Utregt ben geweeft; zoo haaft als gy maar

eenigen overlaft aan uw deur verneemt, zoo

zal ik tot de menfchen uitgaan , al zoudenfe

met my handelen , als met de goede Heeren

de Witten. Ik ben een opregt Republiquain,

en 't befte van dezelve is myn oogmerk. Zyn

Keurvorftelyke Doorluchtigheid van de

Palts Karel Lodewyk Hoogloffelyker Ge-

dagtenis, kennis van onzen grooten Wysgeer

gekregen hebbende , wierd begeerig om zyn

Hooge School tot Heidelberg met zoo een

deftig man te voorzien , buiten twyffel on-

kundig van 't venyn , 't geen in zyn hert

verhoolen was, en zig daarna eerft te degen

openbaarde. Hy liet hem dienvolgens door

de vermaarde Godgeleerde en Wysgeer D.

Joh. Lodewyk Fabricius, Hoog-leeraar der

Heylige Godgeleerdheid en Keurvorftelyke

Raad, de gewonelyke Profeiïie der Wys-
geerte , cum Phtlofophandi libertate ampUffi-

ma , met de grootfte vryheid van te redene-
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ren, opdragen. Maar daar was een zekere

voorwaarde en beding by, 't welk Spinoza

in zyn maag niec al te wel verduwen kon, te

weeten, dat hy voornoemde vryhcid niet

zouw hebben te misbruyken tot nadeel van

den opentlyk vaftgeftelden Godsdienfl, ge-

lyk uit de letteren van de Heer D.Fabricius,

uit Heidelberg den ló. February aan hem
gefchreven, is blykende; QFid. Spinoza

Oper. Pofth, Epift. 53. pag. 561.) waarin hy
hem den Tytel geeft, en noemt: Philofophe

acutiffime ac Celeberrimt, Zeer fcherpzinnige

en beroemde Wysgeer ! Spinoza deze lont

ruikende, en meer als te wel wetende , dat

zyn Vryheid in 't redenkavelen met de Wet-
ten en Grond-regels van den Openbaren

Godsdienft niet lang beftaan zoude, floeg dit

Openbaar Leer-ampt beleefdclyk af, zeg-

gende wel in zyn antwoord aan de Heer

Fabricius van den 30 Maart 1673, dat de

Onderwyzing van de Jeugt in 't verdere

onderzoek der natuurlyke waarheden hem
zoude hinderlyk zyn, en hy noit in zin ge-

had hadde, om opentlyk te Leeraren. Maar

•j#
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dat was 't niet; hy verraat zig zeiven in de

volgende woorden van zyn Brief: Cogito

deinde^ me nefcire^ quibus Umiiibus libertas

illa Philofophandi intercludi debeat^ ne videar

Publiceftabilitam Reltgionemperturbare veile.

Dat is : Voorts denk ik by myn zelven, dat

ik niet en weet , binnen wat palen die Vry-

heid van redeneren moet ingefloten worden^

op dat ik de Openbare vaflgeftelde Gods-

dienfl niet en fchyne te willen verfloren.

Ziet Oper, Pofth, p. 563, Epift, 54.

ARTICUL XL

Spinozaas Schriften^ en zyn

gevoelen in de zelve.

Aangaande zyn Schriften, door hem op-

geflelt en in 't ligt gegeven, zoo zyn

dezelve ten deele twyvelagtig, ten deele

verduyftert of vernielt , ten deele flaatfe

in openbaren druk voor yders gezigt ten

toon. De Heer Bayle in meergemelde le-

vcnsbefchryving van Spinoza door F. van

Hitlma vertaalt, zegt dat hy een Apologie of
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verweerfchrift in 'c Spaans zoude gcfchre-

ven , en voor zyn affcheid van de Joodfche

vergadering, aan dezelve overgelevert heb-

ben, die egter noyc door den druk is gemeen

gemaakt. In dezelve zouden veele dingen

invloeijen,die men naderhand in zyn Tra^a-

tus TheologicO'Politicus heeft gevonden. Van
dit gefchrift heb ik geen narigt konnen vin-

den, zelfs by de gene, die een gemeenzaraen

omgang met hem gehad hebben , en nog in *t

leven zyn. In 't jaar 1664 is door hem uit-

gegeven Renate des Cartes Principiorem Phi-

lofophm pars. i. 2. More Geometrico demon-

ftrata. Renafi des Cartes eerfle en tweede

deel van de beginzelen der wysgeerte op een

Landmeetkundige wyze vertoont, waar by

quamen deszelfs Cogitata Metaphyfica^ bo-

ven-natuurkundige bedenkingen. En och!

Of de man hier by gebleven was, men had

hem nog voor een opregt wysgeer konnen

laaten doorgaan. In 't jaar 1665 quam een

zeker boekjen in 12"° aan 't ligt , wiens op-

fchrift was; Lucii Antiftii Conftantts dejure

Ecclefiafticorum; Alethopoli apud CajumFale*

%

w

van B. DE Spinosa. 43

rtum Pennatum: Lucius Antiflius Conflans^

Van 't regt der Kerkelyken ; tot Waarflad

by Kajus Valerius Pennatus. In dit vertoog

poogt de fchryver vafl; te Hellen , dat al 'c

geellelyke en menfchelyke regt , 't welk

Praedicanten of haar zeiven toefchryven , of

haar van andere toegefchreven word, haar

valfchelyk en op een Goddelofe wyze toe-

komt, maar dat het alleen afhangelyk is van

de onder goden , de Magiftraten en Overhe-

den van die Republyk of Stad , waarin zy

woonen , dat voorts de Leeraaren geen magt

hebben kan eigen Religie te Prediken, maar

die haar van de Magiftraat opentlyk te Lee-

raren geboden werd, (leunende dit altemaal

op de zelfde gronden , waarvan zig Hobbes

in zyn Leviathan bedient. Deze verfoeije-

lyke en Goddelooze laflerfchrift werd van

veele aan Spinoza toegefchreven. De Heer

Bayle in zyn Diftionnaire Tom. 3, pag. 2773
gelieft te zeggen: dat de llyl, de gronden,

de floffe van 't voornoemde fchrift gelyk

zyn met Spinozaas Traélatus Theologico Po-

liticus. Dog dit zyn maar giflingcn. Dat dit

M
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vertoog juifl te dier tyd is uitgekomen, wan-

neer Spinoza begon te fchryven , en dat het

kort voor zyn TraSiatus TheoL Politic, het

ligt gezien heeft , is nog geen bewys , dat het

een voorloper daarvan zoude geweeft zyn

;

daar konnen wel twee op eenen tyd fchry-

ven , en een en het zelve goddelooze gevoe-

len verdedigen , alfchoon fe daarom een en

dezelfde perfoon niet zyn. Spinoza zelfs,

als geloofwaardige lieden my berigt hebben

,

eens van een voornaam Heer gevraagt zynde

of hy den Auteur van 't voornoemde Trac-

taat was, heeft zulks rondelyk ontkent. De

Latynfche ftyl en fpreekwyzen komen met

die van Spinoza ook niet overeen; want de

eerfte zal dikwils met een diepe eerbiedigheid

van God fpreken , hem noemende Deum ter

Opt. Max. d'Alderbefte en grootfte God,

hoedanigen fpreekwyze ik in Spinozaas

Schriften niet en vinde. Veel geleerde man-

nen hebben my willen verzekeren , dat den

Auteur van 't heilloze Trailaat, Philofophia

facra fcriptura interpres^ de wysgeerte zynde

een uitlegfter der Heylige Schrift, in 't jaar
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1666 in 4** uitgegeven, en den voornoemde

Schryver een en dezelve man waren, na-

mentlyk L. ]^. en zulks is waarfchynelyk;

hoewel ik het aan 't oordeel van andere over-

laat, die miflchien nader kennifle daarvan

hebben. In 't jaar 1670 quam zyn Tra&atus

Theologico Politicus voor den dag, werdende

van den Hollandfchen Overzetter genaamt,

de regtzinnige Theologant of Godgeleerde

ftaatkunde. Tot dit Boek bekent zig Spinoza

zelfs, in zyn 19 Sendbrief, aan Henricum

Oldenborg gefchreven, hem verzoekende,

dat hy hem de fwarigheden, die geleerde

mannen daarover maken , wilde a'anwyzen

,

alzoo hy van zins was , het zelve met eenige

aanmerkingen op nieuw uit te geven. Dit

heilloos Boek moet op het Tytelblad de

naam voeren, als of 't tot Hamburg by Hen-

drik Koenraad gedrukt was, daar 't dog

zeker is , dat nog de Magiftraat nog 't Eerw.

Minifterium aldaar ooit of ooit zouden ge-

leden hebben , dat een zoo Goddeloos Trac-

taat in hare Stad opentlyk gedrukt en ver-

kogt wierde. 't Was dan gedrukt tot Am-
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fterdam by Chriftoffel Conradus Boekdruk-
ker op d'Egelantiers gragt, die my, in 'tjaar
1679 derwaarts beroepen werdende, ver-
fcheide exemplaren daarvan vereerde hy
zelfs niet wetende dat het zoo een verderffê-
lyke Schrift was. Den Overzetter gelieft de
Stad Bremen daarmede te bekladden , als of
het aldaar in 't jaar 1694 uit de druk-pars
van Hans Jurgen van der Weyl was ten
voorfchyn gekomen ; zynde dit even zoo
waar als 't voorgaande, nadien het tot Bre-
men ruim zoo zwaar zoude vallen als tot
Hamburg om zoodanige boeken te drukken
en^uit te geven. De vernoemde Philopaterm t vervolg van zyn leven pag. 231. schryft
opentlyk dat de oude Jan Hendrikzen Gla-
zemaker, by my zeer wel bekent, de ver-
taalder van dit werk geweeftis, roemende
dat ook A^Opera poflhuma van Spinoza door
hem in 't Hollandfch vertaalt zyn , die in 't
jaar 1677 het ligt zagen. Voorts maakt hy
zoo een grooten ophefvan dit Traftaat, als
ofde werelt noyt een diergelyk gezien hadde.
Den Auteur of ten minften drukker van

"van 6. DE SpinoSa. 4"^

*t levens vervolg van Philopater, Aard Wols-

gryk weleer Boekverkoper tot Amflerdam

op den hoek van de Rozemaryn-fleeg, heeft

deze zyn vermetelheid eenige jaren in *t

rafphuis moeten boeten. Ik wenfche hem
van God Almagtig, dat hy tot beter gedag-

ten mag gekomen, en op dien voet weder

daaruit verloft zyn ; gelyk ik hem dan voor-

lede Zomer nog alhier in 's Gravenhage ge-

zien hebbe, om by onze Boekverkoopers

eenige fchulden van weegen gedrukte Boe-

ken , voor dezen aan haar gelevert , onder

der hand in te vorderen. Myn gevoelen van

dit ligtvaardig vertoog, Tra&atus Theol. Polit.

wil ik alleen met het oordeel van twee def-

tige Schryvers, zynde de een van de Augs-

burgfche, en de ander van de Gereformeerde

belydenis uitdrukken. De eerfle Theophilus

Spizelius in zyn Tra(5laat Infelix Literatus^

schryft pag. 363 daarvan aldus: Irreligiofis-

fimus author quippe quiftupendaplanefidentia

fut fafcinatus^ eo progrejffus impudentU ac

smpietatisfuit^ utProphetiam dependijfe dixerit

h fallaci imaginatione Prophetarum^ eosque
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parifer ac Apoflolos non ex revelatione £? divino

mandato fcripfijfe fed tantum ex ipforummet

naturali judicio^ accommodavijfe infuper relt-

gionem quoad fieri potuerit hominum fut tem-

poris ingenio. Ulamque fundamentis tum tem-

poris maxime notis 2f acceptis fuperadificajfe.

Dat is: dien ongodsdienftigen Auteur door

een wonderbaar vertrouwen op zig zelven

betovert, is tot deze onbefchaamtheid en

Goddeloosheid voortgegaan, dat hy heeft

derven zeggen, dat de Profecyen en Schriften

der Heylige mannen alleen uit haar bedrie-

gelyke inbeeldingen zyn ten voorfchyn geko-

men, en datfe neffens de Apoflelen niet en

hebben gefchreven uit een Goddelyke inge-

vinge ofbevel,maar alleen uit haar natuurlyk

oordeel, en datfe zoo veel haar raogelyk was,

zig na den inborft des volks van haren tyd

gefchikt, en de Godsdienfl gegrond hebben

op zodanige bewysdommen , die te dier tyd

het beft bekent en 't aangenaamft waren , en

dat men dit in de verklaring der Heylige

Schrift moge navolgen ; gelyk Spinoza pag.

143, Tra6l. Theoh Politic, zulks toeftaat en
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hebben wil , fchryvende onder anderen , ge-

lyk de Schrift eertyds na de bevatting van 't

gemeen gefchikt wierde , zoo ftaat het ook

aan een yder vry, dezelve naar zyn gevoelen

te fchikken. Zoo dit waar is, waar blyft

dan , dat fe is een Schrift van God ingege-

ven , datfe is een vaft Profetifch woord , dat

de Heylige menfchen Gods gefproken , (en

alzoo ook gefchreven^ hebben, gedreven

van den Heylige Geeft, dat fe gewis is en

onze herten kan zeker maken, dat fe een

regter van onze gedagten is , en een vafte

regel, waarna wy geloven en leven moeten.

Op die wyze zoude de Heylige Bybel flegts

een waffe neus zyn, die men draaijen kon,

zoo als men wilde; een bril, waardoor een

yder zien koft, wat hem beliefde, een regte

narrekap, die men na alle grillen van 't men-
fchelyk vernuft kon opzetten. De Heerc

fchelde u gy fatan ! Dezelve Heer Spizelius

voegt hierby 't oordeel van de Heer Regne-

rus d Mansveld, weleer Hoogleeraar tot

Utregt, over dit Boek, dewelke in zyn

Tradlaat, in 't jaar 1674 tot Amfterdam ge-
4
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drukt, hiervan aldus fchryft: Traêfatum

huncad aternas condemnandum^ dat dit Boek

waardig is tot een eeuwige duiflernis ge-

doemt te werden ; en zoo is het in der daad

,

nadien de geheele Chriftelyke Godsdienfl,

zynde op Gods Woord alleen gegrondveft,

daardoor overhoop gefloten werd. Hec

tweede getuigenis is dat van de HeerWillem

van Blyenburg Dortenaar, die met Spinoza

verfcheyde brieven gewiflèlt heeft, en in de

31. Zendbrief Oper. pofth. van zig zelve

fchryft: nuUi adftri6tus fum profeffioni^ ho-

neftis mercaturis me aio ; ik ben aan geen be-

roep verbonden , maar geneere my met een

eerlyke koopmanfchap. Deze geleerde Koop-

man , in zyn vertoog , de waarheid van den

Chriftelyken Godsdienfl genaamt, in 'c jaar

1674 tot Leiden gedrukt, zegt in zyn aan-

fpraak aan de Lezer van 't voornoemde

Tradlaat aldus: dit Boek is opgepropt van

fludieufe grouwelen , en een ophooping van

in de hel gefmeedde Concepten, waarvan

een redelyk, ik laat (laan Chrillelyk menfch

behoorde te grouwelen, waardoor hy ons de
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Chriflelyke Godsdienfl, en de hoop des

zelven heeft poogen uit te roeijen, en een

Atheillendom, ten beflen genomen een na-

tuurlyke Religie, gebootzeert naa 't interefl

en humeur van yder oppermagt, in te voe-

ren, daarin het quaad alleen uit ontzag voor
de flraffen, zoude nagelaten, maar buiten

vrees van een beul zonder Confcientie vie-

riglyk bedreven worden &c. Ik zelve heb
dit Boek van Spinoza van vooren tot agte-

ren met vlyt doorlezen , maar kan voor God
betuigen van niets grondigs daarin gevonden
te hebben , 't geen my in de vaflgcgronde

Eiiangelifche waarheideenigen aanflood had
konnen geven , maar alle bewysgronden, die

ik by hem vinde, zyn Prafuppofifa ^ tnpeti-

tionesprincipii ^ vooronderflellingen , waarin

de zaak zelfs tot een bewys werd genomen

,

dewelke niet gelooft werdcnde, niers als

leugens en laflcringen overblyven. Spinoza

zoude de menfchen wel willen opleggen van
alles te geloven, 't geen hyfchreef, zonder

ccnige reden of bewys daarvan te eifchen.

Eindelyk komen ons onder zyn Schriften
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voor, de zoo genaamde Opera Pofthuma^ in

'c jaar 1677, zynde dat van zyn overlyden,

met de bovenftaande letteren B. D. S. ge-

drukt, waarin vyfTraftaten begrepen zijn,

als I. Ethica more Geometrico demonftrata^

een Zedekonfl, op een Landmeetkundige

wyze vertoont, a. Politica een Staatkunde.

3. De emendatione intelletlus^ van de verbete-

ring des verflands. 4. Epiftola& refponfiones

ad eos^ zendbrieven en antwoorden op de-

zelve. 5. Compendium grammatica lingua

Hebruea ^ een kort begrip van de Hebreouw-

fche Taalkunde. Nog de plaats, waarfe ge-

drukt zyn , nog des drukkers naam werden

gcmelt, een teeken, dat den uitgever heeft

willen verholen blyven. Dog de nog levende

Huisheer van Spinoza, Sr. Hendrik van der

Spyk verhaalt my, dat Spinoza verordineert

hadde, dat zyn leflenaar met de Schriften

en brieven daarin leggende terftond na zyn

dood naar Amfterdam aan Jan Rieuwertzen

Stadsboekdrukker zouden gezonden worden,

gelyk hy dan ook gedaan heeft. En Jan

Rieuwertzen in zyn refcriptie aan voor-
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noemde Sr. van der Spyk de dato Amfter-

dam den 25 Maart 1677. bekent zodanigen

leflenaar ontfangen te hebben. Zyn woorden

luiden op 't einde van den brief aldus : de

vrienden van Spinoza wilden garen weeten

,

aan wien dat de leflenaar gezonden was, wyl
zy oordeelen , dat 'er veel geld in was , en

wilden het by de Schippers onderftaan , aan

wien dat fe beftelt was, zoo men in den

Haag niet aanteekent de pakjes, die aan de

fchuit beftelt worden, zoo zie ik niet , hoe

zy 't te weeten zullen krygen; 't is 't beft

dat zy 't niet weeten, hiermede afbrekende

&c. Hieruit ziet de Lezer klaar, uit wiens

koker deze vervloekte pylen in de werelt

zyn gefchooten. Wat grouwelen in deze na

zyn dood uitgegeve Schriften te vinden zyn,

hebben geleerde mannen tot hier toe, om elk

daar voor te waarfchouwen
, genoegzaam

aangewezen. Ik zal maar eenige ter loop

aanroeren. Hy vangt zyn Ethica ofzeden-

leere van God aan; wie en zoude by den

eerften opflag niet gedenken, ofmen hadde

eenen Chriftelyken Wysgeervoor, die zoo
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fchoone definitiones of befchryvingen van

God weet te maken , inzonderheid wanneer

men de zesde aanziet, waarin hy zegt: ik

verllaa door God een volftrekt oneindig

wezen , dat is een zelfïlandigheid beflaande

uit oneindige eigenfchappen, waarvan een

yder een eeuwig en oneindig Wezen uit-

drukt : maar als men 't by 't ligt beziet, zoo

is zyn God geen God , maar een ongod. Ik

mag van hem zeggen 't geen den Apoftel

Tit. I : i6. van de Goddelozen fpreekt, zy

zeggen , datfe God erkennen , maar met de

werken (Schriften en verklaringen) verloo-

chenen zy 't. Of 't geen David Pfalm 14:1.

van de godverzakers zingt: de dwazen fpre-

ken in haar herte daar en is geen God. Zoo

is het met Spinoza gelegen. Hy neemt zig

zelven de vryheid , om de naam van God in

een zoodanigcn zin te gebruyken, waarin

nooit eenig Chriflen dezelve genomen heeft.

Volgens zyn eigen belydenis Epift. i\, ad

Henr. Oldenburgium. Ik bekenne, zegt hy,

dat ik van God en de natuur een geheel

findere meening heb, als die nieuwe Chrifte»
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nen gewoon zyn te verdedigen; zeggende

voorts : Deum Omnium caufam immanentem ,

non vero tranfeuniem ftatuo. Ik ilelle dat God

is de inblyvende , en niet de overgaande

oorzaak van alle dingen; bedienende zig ten

dien einde verkeerdelyk van de woorden

Pauli Handel. 17:28: in God leven wy,

werden wy beweegt, en zyn wy. Om dit

zyn gevoelen duidelyk te verklaren, zoo is

een overgaande oorzaak, die een werking

buiten haar zelve voortbrengt, als wanneer

een timmerman een huis bouwt, ofymand

een (leen in de hoogte werpt. Een inbly-

vende oorzaak is, die een werking in zig

zelve voortbrengt , waarin zy blyft , en niet

buiten dezelve gaat, als wanneer onze ziel

iet denkt en begeert , zoo is en blyft fe in

deze gedagten ofte begeertens, zonder daar

buiten te gaan. Dus is Spinozaas God de

oorzaak van 't heelal , zynde met eenen in

't heelal en niet buiten 't zelve; gelyk nu

't heelal eindig is , zoo maakt hy ook eenen

eindigen God. En alfchoon hy van zynen

God zegt, dat hy een oneindig wezen is,
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bcftaande uit oneindige eigenlchappen , zoo
rpeelt hy dog met het Woord oneindig en
eeuwig nadien zulks by hem niet beteekent
ets dat voor alle tyden en fchepzelen van
zig zelve beftaan heeft, en geweeft is, maar
't geen oneindig voor 's menfchen verftand
en begrip is, zynde de werkingen van zynen
God zoo veel, datfe de mensch raetalzyn
vernuft niet en kan bevatten, en zoo vaft en
hecht, dat fe eeuwig duuren zullen , fchoon
hy ook Epift. 21. klaagt, dat diegene dwa-
len

,
die hem toefchryven , als ofGod , en de

ftoffe waarin hy werkte, by hem een en
t zelfde was, zoo komt het dog eindelyk
daarop uit, dat deze twee met malkanderen
zyn God zyn, en dat God niet is ofwerkt
als in zyn ftoffe, dat is in 't heelal. Zyn God
IS dan deze ftoffclyke dog oneindige natuur
•n haar geheel beflag genomen , want hy on-
derftelt

, dat 'er in God twee eeuwige cigen-
fchappen zyn, Cogitatio& exUnfio dt Atn-
king, en uitbryding, na de eerfte is hy in 't
heelal, na de tweede is hy 't geheel-al zelf,
byde te zamen gevoegt maken zynen God

•
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uit. En voor zoo veel ik 'c gevoelen van

Spinoza heb konnen bevatten, zoo zal 't ver-

fchil tuffchen ons Chriflenen en hem hierin

beflaan; ofde waaragtige God is een andere

eeuwige ZelfHandigheid , van 't geheel-al,

en de gantfe natuur onderfcheyden, die na

haren vryen wil deze wereld en alle fchep-

felen daarin uit niet heeft voortgebragt ; dan

of de werelt met al hare fchepzelen tot de

natuur en 't wezen van God behooren , in

zoo ver men de zelve betragt , als een wezen
of zelfflandigheid die oneindelyk denkt en

uitgebreyt is. Dit laatftc is 't gevoelen van

Spinoza, 't geen hy zoekt (laande te houden.

Ziet L, fVittichii anti Spinozam pag. \%,fqq.
Zoo dat Spinoza wel zegt , dat God de oor-

zaak van alle dingen is, maar niet uit vryheid

van zyn Wil, of door Zyn eigen welbeha-

gen , maar nootzakelyk. Alle dingen die ge-

fchieden, 't zy goed ofquaad, deugt ofon-

deugt, zonde ofgoede werken, moeten alzoo

nootwendig uit God voortvloeijen ; hierom

moet 'er ook gevolglyk geen drafnog oor-

deel, nog Verryzenis, nog Zaligheid nog
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verdoemenis zyn, want zyn God zoude
anders zyn eigen werk nootzakelyk door
hem gewrogt flrafFen en belonen. Is dit niet

de fnoodfte Atheillery, die oit aan 't ligt ge-

komen is? De Heer Francifcus Burmannus
Leeraar der Gereformeerde tot Enkhuizen
in zyn Boek, het hooglle goed der Spino-
ziflen pag. 21. noemt dienvolgens Spinoza
met regt, de Goddeloollen Atheift, dien oit

de werelt aangefchouwt heeft. *t Is thans

myn meening niet alle ongerymde en God-
deloze gevoelens van Spinoza op te halen

,

maar eenige alleen , en wel de voornaamfte
om den Chriftelyken Lezer een fchrik en
afkeer van de Schriften en Leeringen dezes
mans in te boezemen. Ik zie immers klaar

uit de tweede afdeeling van zyn Ethica of
zedenleere, dat hy uit ziel en lichaam een
ding maakt, 't geen nu onder de toeeigening

van denken , en dan onder die van uitge-

llrektheid begrepen werd. Want pag. 40.
zegt hy : per Corpus intelligo modum^ qui Dei
ejfentiam^ quatenusutresextensa confideratur^

certo Of determinato modo exprimit g?, dat is

,
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door een lichaam verflaa ik een zekere wyze,

die het wezen Gods, in zoo ver het zelve als

uitgeftrekt betragt werd, op een gewifle en

bepaalde wyze uitdrukt; maar de ziel in 't

lichaam is een andere Modificatie ofwyzinge

der natuur, die zigdoordedenkinge hervoor

doet , en is zoo wel als 't lichaam een wy*-

zinge, niet een zelfftandig Wezen ofGeeft,

het Wezen Gods uitdrukkende, in zoo ver

zig het zelve door de denkingen werkzaam

bewyft. O grouwelen noit onder Chriftenen

gehoort! Op die wyze kan God nog ziel nog

lichaam ftrafFen, ten zy hy zig zeiven ftrafte

en verdorf. Op het einde van zyn ai. Send-

brief werpt hy het hooge geheimenis der

Godzaligheid 1 Tim. 3:16. omveer, voor-

gevende dat de menfchwerding des Zoons

Gods niets anders is, als dat de eeuwige wys-

heid Gods, dewelke zig in alle dingen, be-

zonders in 's menfchen gemoed of ziele ge-

openbaart heeft, op 'taldermeeft in Jefus

Chriftus is te vinden geweeft. Een weynig

later zegt hy : quod quadam ecclefia hts ad-

dunt^ quod Deus naturam humanam affumpfe-
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rit^ monui expreft^ me quid dkant nefcire^c.

Dat eenige Kerken bier by voegen, als of

God de menfchelyke natuur beeft aangeno-

men, daarvan beb ik uitdrukkelyk gezegt

,

dat ik niet en weet wat fe zeggen willen , en

*t komt my zoo ongerymt voor, als ofmen
wilde zeggen een kring beeft de natuur van
een vierkant aangenomen. Waarom by ook
op 't einde van zyn 23. Zendbriefde woor-
den van Jobannes Cap. i. vers 14, Het
woord wierd vleefcb, volgens een Oofter-

fcbe fpreekwyze aldus verklaart : God beeft

zig zonderling in Cbriflo geopenbaart. Op
boedanigen wyze by de Verryzenis Jefu

Cbrifti van den dooden, zynde de voomaam-
fle leer en trooft-grond der Cbriflcnen , in

zyn 23 en 24. Zendbriefbeeft zoeken om te

(looten , beb ik kortelyk en eenvoudiglyk in

myn Praedicatie aangewezen, [om] andere

leergrouwelen voor by te gaan.
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ARTICUL XII.

^gtergeblevene Schriften van Spinoza,

Onder de agtergeblevene Scbriften van

Spinoza (lelt de uitgever van deszelfs

nagelatene werken mede, zyn Traétaatde

Iride, van de Regenboog. Ik kenne bier

lieden van aanzien, die deze Scbrift ge-

zien en gelezen bebben, dog bem afgera-

den dezelve uit te geven. Hy beeft fe,

als moeijelyk daarover zynde, een balf

jaar voor zyn dood verbrand, gelyk de

buisgenoten my beregten. Bovendien bad

by een Overzetting van 't oude Teftament

in de Nederduytfcbe Taal begonnen , waar-

over by dikwils met taalkundige Confe-

reerde, en na de uitlegging derCbriftenen

over deze en gene plaats vraagde. De vyf

Boeken Mofes waren al lang voltoit,dog

weynig dagen voor zyn overlyden (lak

by op zyn kamer den brand daarin.
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ARTICUL XIII.

Zyn Schriften werden van vele

wederlegt.

Nauwelyks zagen zyn uitgekome Schrif-

ten het ligt, ofGod de Heere verwekte

te gelyk tot zyner Eere en tot verdediging

van den Chriftelyken Godsdienft, eenige

Helden, die hem gelukkig beflreden en ont-

wapent hebben. De Heer Thcophilus Spi-

zelius in zyn Boek infelix literatus pag. 364.

noemt twee van dezelve, te weeten Frans

Kuiper van Rotterdam, in zyn verdekte

verborgentheid des Atheismi, in 't jaar 1676

tot Rotterdam gedrukt, en dan Regner k

Mansveld Hoogleeraar tot ütregt fchryft

tegen dezelve, tot Utregt in 't jaar 1674
gedrukt, 't Volgende jaar daarop namentlyk

1675 quam in 't ligt Johannes Bredenburgii

(wiens vader Ouderling van de Luterfche

Kerk tot Rotterdam Gjeweefl is) Enervatio

TraSiatus Theohgico Poiitici^ uit de druk-

pers van Ifaak Naeranus, de Heer Gcorg

Mathias König in zyn Bibliotheca Fetus &*
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nova pag. 770. noemt dezen Bredenburg

Textorem quendam Roterodamenfem ^ een

zeker wever van Rotterdam. Is de man een

wever geweeft, zoo kan ik met waarheid

zeggen , dat ik noit zulken gauwen en ge-

leerden wever op eenig getouw heb zien

zitten. Want hy vertoont in 't voornoemde

Schrift klaar en onwederfprckelyk, volgens

een Geometrifche order, dat de natuur niet

en is nog zyn kan God zelfs, naa 't gevoelen

van Spinoza. Hy heeft dit Tra(5laat in 't

duitfch opgeftelt, overmits hy de Latynfche

Taal niet ten vollen magtig was , om het in

dezelve te konnen opftellen , hebbende zig

dieswegen van een ander bedient, ten einde

Spinoza, te dier tyd nog in wezen zynde,

geen ontfchuldiging mogt hebben , wanneer
hy hem niet quam te antwoorden

, gelyk hy
zulks in de voorrede van 't voornoemde

Tra,flaat betuigt.

Dog geef ik het aan 't oordeel van alle

verftandigen over, of fe niet met my zullen

van gedagten wezen , dat de fpoel van dezen

Geleerden wever nu en dan misfchiet,en
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dat in 'tweefzel hier en daar een grove draad

onderloopt , als of fe van Sociniaanfch vlas

gefponnen en *t zamengedraait was, nadien

het kenbaar is, dat tuflTchen hem en Frans

Kuyper verfcheyde Schriften gewi(relt,en

door den druk gemeen gemaakt zyn, willen-

de de laatfte den eerden zelfs over Atheiftery

befchuldigen en overtuigen. Het jaar 1676

zag in 't ligt komen Lamberti Feldhufii UI-

trajeSienfis TraSiatus moralts de naturalispu-

dore g? dignitate homtnis^ waarin hy de

gronden van Spinoza omver werpt, door

dewelke hy zoekt (taande te houden, dat het

goede en quade, 't welk de menfch doet , uit

een volflrektc en nootdringende werking

van God of de nature volbragt werd. Van
onzen Dordfchen Koopman Willem van

Bleyenborg heb ik boven melding gedaan

,

dewelke in 't jaar 1674 met zyn wederieg-

ging van 't Godslafterlyke Boek Traêlatus

Theohgko Politicus ten voorfchyn quam. Ik

vergelyke hem met dien Koopman waarvan

de Zaligmaker, Matth. 13. vers 45, 46.

fpreekt , nadien hy ons geen tydelyke en

I
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vergankelyke, maar eeuwige en onverganke-
lyke fchatten voor den dag brengt ; en 't was
te wenfchen,dat men meer diergelyke Koop-
lieden op de Amfterdamfche en Rotterdam-
fche Beurs mogt vinden. Onze Lutherfche

Godgeleerden bleven Spinoza ook niets

fchuldig. Zoo haaft quam haar zyn Tra&atus
TheoL Polit. niet ter hand , of fe namen de
pen op en fchreven daar tegen. De voor-
naamfte onder dezelve was D. Joh. Mufseus
Hoogleeraar der RGodgeleertheid tot Jena,
een fchrander en deftig man , die in zyneu
tyd byna zyns gelyken niet hadde. Hy gaf
nog by 't leven van Spinoza , te weeten in

't jaar 1674, een Difputatie van twaalf vellen
uit, genaamt Tratlatus Theologico Politicus

adveritatislumen examinatus; de Godgeleerde
en ilaatkundige verhandeling, by 't ligt der

waarheid onderzogt. Zyn grouwel en afkeer

van dit Goddeloos vertoog, geeft hy pag. a,

3 met deze woorden te kennen : Jure merito

quis dubitet^ num ex illis^ quos ipfe damon , ad
divina humanaque jura pervertenda^ magm
numero conduxit^ repertusfuerit^ qui in iis de-
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pravandls operofior fuerit^ quam hic impoflor ^

magno Ecclefi(Z mak^ Reipublica detrimento

natus. Dat is : men zoude met reden twyve-

len, of 'er onder die gene, die de duivel

zelf, om Goddelyke en menfchelyke regten

om te keeren, in een groot getal gebuurt

heeft, wel ymand gevonden is, die zigar-

bytzamer in 't verderven van dezelve ver-

toont heeft, als deze bedrieger, ten ongeluk

van de Kerk, en tot nadeel van den Staat

geboren. Pag. 5, 6, 7, 8, verklaart hy zeer

net de Wysgeerige fpreekwyzen van Spino-

za, zuiverende dezelve van alle dubbelzin-

nigheid, en klaarlyk aanwyzende, in wat zin

hy de zelve gebruikt heeft, om zyn meening

dies te beter te vatten. Pag. 16, § 3*2 toont

hywat eigentlyk Spinozaas oogmerk is ; te

weeten , dat yder menfch by zig zelven een

regt en vryheid heeft van den Godsdienft te

geloven en vafl te flellen , 't geen met zyn

bevatting overeen komt. Op 't voorgaande

14 blad § 28, wyft hy den flaat des verschils

tuflchen ons Chriftenen en Spinoza duide-

lyk aan, en zoo gaat hy dit vertoog van

van Ë. DE Spinosa. t-j

Spinoza door, latende niet het geringde over,

't geen hy niet grondig en bondig wederlegt.

Spinoza zelfmoet deze Schrift van D. Mu-
faeus gelezen hebben, want fewierd onder

zyn nagelatene boeken gevonden. Ik voor

my zegge, dat noyt ymand beter tegen Spi-

nozaas Godgeleerde flaatkunde gefchreeven

heeft, als dezen Hoogleeraar, werdende hem
dit getuigenis ook van andere gegeven. De
zoo genaamde Theodorus Securus^ Auteur

van een Traébaatje OrigoAtheismi^oorfyrong

der ongodiftery, fchryft onder anderen in

zyn boekje Prudentia Theologica^ de Godge-

leerde voorzigtigheit genaamt: ik verwonder

my,datMufai exercttatio tegen Spinoza alhier

in Holland zoo weynigbekent of te vinden

is , de Hollanders zouden zien , wat dien

fchranderen Godgeleerde boven alle andere

daar in gedaan heeft.De Heer Fellerus in Co«-

tinuatione Hiftoria Univerfalis /. Lceti^ zegt

van hem : Ceïeberrimus illeJenenfium Theolo-

gus Joh. Mufems, Spinoza pefiilentijjimum

fcBtum^ acuti/Jimis^ qualis folet^ telis confodit^

dat is: die zeer vermaarde JeenfcheGodge-



o8 Levens-befchryvtng

leerde Joh. Mufaeus, heeft die vergifce vrugt

van Spinoza, naar gewoonte met zeer fcherpe

pylen doorfchoten. Even dezen Heer maakt
ook gewag van Fridericus Rappoltus, Hoog-
leeraar der H. Godgeleertheid tot Leipzig,

dewelke in zyn Intree-oratie Spinozaas ge-

voelen wederlegt heeft ; hoewel ik vinde dat
zulks maar bedektelyk gefchiet is zonder
Spinoza te noemen. De Tytel daarvan is

Oratio contra naturaliftas^ hahita ipfis calendis

Junii Anno 1670, zynde te vinden in Ope-
ribus Theolog. Rappolti Tom. i. pag. 1386.

fqq.^ uitgegeven door D. Joh. Bened. Carp-
zovius, en gedrukt tot Leipzig in 't jaar

169a. D.Joh.Konradus Durrius Hoogleeraar
tot Altorf, heeft het zelve gedaan in een

byzondere Oratio, die ik zelve niet en hebbe,
dog my van andere zeer aangeprezen werd.
In 't jaar 168 1 gaf Sr. Hubert de Verfe een
Boek in 't ligt, genaamt Timpie convaincu^ ou

dijfertation contre Spinoza^ dans la quelle Ton
refute lesfondements definAtheïsme. In 't jaar

1687, schreef Pierre Yvon Neefen leerling

van Mr.Labadie, en Praedicant der Laba-

van B. DK Spinosa. ^9

diften tot Wiewerden in Vriefland, een

Traótaatje tegen Spinoza, wiens Tytel is

Pimpieté vaincue. De Heer Moreri in het by-

voegfel van zyn Lexicon ofWoorde-boek,

onder de naam van Spinoza verhaalt, dat

Petrus Daniel Huetius in zyn Tradaat de

Concordia rationis &fidei^yzn de overeen-

komft der vernuft en desgeloofs,in 't jaar

1692 tot Leipzig herdrukt, (^^. aê^a Eru-

dit. Lips. Anno 1695. pag. 395 alwaarfe

Spinozaas gevoelen opregtelyk aanvoeren

en deftig wederleggen) Richardus Simon en

Mr.la Motte Franfen Praedicant in de Savoy

tot Londen het zelve gedaan hebben. Ik heb

deze Schriften wel gezien, dog onkundig in

de Franfe Taal, kan ik van dezelve niet oor-

deelen. De Heer Petrus Poiret thans tot

Reinsborg by Leyden woonagtig heeft by de

tweede druk van zyn Boek de Deo , anima

Öf malo gevoegt een verhandeling, genaamt

Fundamenta Atheismi everfit ^ five fpecimen

ahfurdidatis Spinofiance^ die wel waardig is

,

van met een gezond oordeel gelezen te wer-

den. Eindelyk is in 't jaar 090, n^ '^ over-»

i
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leyden van den Auteur uitgekomen, Chrifto-

phori Wittkhti ProfePris Leidenfis Anti
Spinoza^ five Examen Ethices B. de Spinoza;

zynde het zelve naderhant in 't Hollantfch
vertaalt, en tot Amfterdam by de Waasber-
gens gedrukt. De fchryver van 't heilloze

Traftaat, vervolg van 't leven van Philopa-
ter, ontziet zig niet als een vuilen hond de
doode beenderen van deze geleerde man
fchendig aan te blaffen en t'onteeren , voor-
gevende, dat hy, zynde een deftig Wysgeer,
en een groot vriend van Spinoza, overmits
zy malkanderen verfcheydemaal gefproken
en gemeenfchap van brieven gehouden heb-
ben, in een verftand met hem zoude geweeft
zyn

, en om voor geen Spinozift gehouden
te worden

, deze wederlegging van deszelfs

zedenleer opgeftelt hadde, die dan na zyn
dood, tot redding van zyn eer door den druk
was gemeen gemaakt. Ik weet niet , waar
dien onbefchoften lafleraar de leugens van
daan haalt, en met wat fchyn van waarheid
hy dezelve wil beveftigen ? wie heeft hem
V4n de gemeen^amen omgang en van d^
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brieven, die dezen Heer met Spinoza zoude

gehouden en gewiflelt hebben , verflag ge-

daan? Ik vinde geene daarvan nog in zyn
gedrukte, nog andere nagelatene brieven, en

dit doet my geloven , dat deze fchendbrok

zulks verziert en uit zyn poot gezogen heeft.

Ik hebbe de Heer Wittichius zelve noyt ge-

fproken, maar zyn Sufters zoon M. Zim-

merman , die in de laatfte jaren by hem ge-

woont heeft, en thans een Engelfch Praedi-

cant van de Biflchoppelyke Kerk is , heeft

my geheel anders beregt, en my zelfs een

ontdekking en wederlegging van Spinozaas

gevoelen in Schrift getoont, hem van zyn

Oom ter penne gedideert. En wat behoeft

men meer tot verantwoording van dien man
te zeggen, als den Lezer tot deze zyn laatfte

Schrift, die hy met den dood bevestigt heeft,

af te vaardigen. Wat Chriftelyk gemoed zal

gedenken , ik gefwyge fchryven , dat dit uit

geveynftheid zoude gefchiet zyn, om niet

met den mantel van ongodiftery ter Kerke

te gaan , zouw het uit de gewaande omgang

eq voorondergeflelde briefvyiflTeling tuflch^n

mm
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haar byde volgen, zoo mogt ik, en andere

Leeraars met my voor zoodanige lafteraars

wel vrezen , nadien het ons zomtyds wel te

beurt valt , dat we met zodanige menfchen

verkeeren moeten. Ik wil ook Willem Deur-

hof van Amflerdam zyn lof en eere garen

gunnen, die in zyn werken doorgaans, en

inzonderheid in zyn voorleeringe der H.
Godgeleertheid Spinozaas gevoelen aan-

grypt; van wien de Heer Frans van Halma
in zyn aanmerkingen op 't leven en gevoelen

van Spinoza pag. 85. met regt mag zeggen

,

dat hy 't gevoelen van Spinoza zoo kragtig

wederlegt heeft, dat tot nog toe niemand

der ongodiften heeft beftaan , dezen fcherp-

zinnigen Schryver voor de vuift op te nemen,

en dat hy nog in ftaat is om de lafleringen

,

van den fchryver des levens van Philopater

pag. 193 &c. af te fchudden en hem de mond
te floppen , 't geen de Heer Bayle Leeraar

der Wysgeerte tot Rotterdam , en de Heer

Jaquelot te dier tyd Leeraar der Franfe Ge-

meente alhier in 's Gravenhage, tegenwoor-

dig Hof-prediker van zyn Koninklyke M^r
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jefteyt van Pruyflen, in hare geleerde en

welgegronde aanteekeningen over Spinozaas

bedryf Schriften en gevoelens gedaan en lof-

felyk uitgevoert hebben , heeft ons Fran9ois

van Halma vermaart en geleert Boekverko-

per tot Utregt, door zyn vertaling medege-

deelt, hebbende een voorrede, beneffens

eenige grondige aanmerkingen op 't vervolg

van 't leven van Philopater daarby gevoegt

,

waardig om van yder gelezen te worden.

ARTICUL XIV.

Spinozaas ziekte^ dood en Begravenis.

Ik
en heb my thans niet voorgenomen, een

wydloopig verhaal te doen van die Schry-

vers, dewelke by dezen tyd, ter gelegenheid

van de Heer Frederik van Leenhof Leeraar

der Gereformeerden tot Zwol, zyn Hemel

op Aarden (een vertoog aldus genaamt)

't gevoelen van Spinoza hebben aangetaft,

en getoont dat het zelve op de gronden van

dezen ongodift was beruflende. Ik zal veel-

meer tot bet overlyden van Spinoza over-

II

1
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gaan. Hier van vinde ik zoo veele verkeerde

befchryvingen , dat ik my verwonderen

moet, hoe geleerde lieden dienaangaande,

geen beter onderzoek gedaan, maar flegts

van hooren zeggen hunne vertellingen in

't ligt gegeven hebben. Ik moet een ftaaltje

daar van op 't tapyt brengen. De Heer Me-
nagius. Lid der Franfe Hooge Schoole tot

Parys, fchryft in 't tweede deel van zyn
Menagiana, beflaande in klemredenen , ver-

makelyke voorvallen , fchrandere gedagten

&c. tot Amfterdam in 't jaar 1695, by Pieter

de Laulne in 1 2. gedrukt, op 't 1 5. blad aldus:

Spinoza is geflorven
, gelyk zommige willen

van fchrik en vreeze, dat hy te Parys in heg-

tenis zoude raken. Hy was in Vrankryk
gekomen ten verzoeke van twee hoog aan-

zienlyke Perfonaadjes, die met hem verlang-

den te fpreken; de groote Ryksdienaar Pom-
pone, zeer yverig in 'c Huk van zyn Gods-
dienft, dit verdaan hebbende , oordeelde dat

Spinoza niet veel goeds in Vrankryk zoude
uitwerken, en befloot, om dat voor te komen,

hem in de Baftille te laten fluiten , waarvan
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Spinoza gewaarfchouwt zyn biefe pakte en

doorging, en men zegt, dat hy in 't gewaad

van een Koordedrager weder naar Holland

is gevloden ; hoewel de Heer Menagius defe

laatfte omflandigheid zelfs [niet]geloven wil.

Dit zyn altemaal verdigtzels; want het is

zeker, dat Spinoza noit in Frankryk geweeft

is, maar dat hy wel door Heeren van aanzien

daar toe verzogt is geworden , heeft hy dik-

wils zelfs aan zyn huisgenoten bekent, daar

by voegende, dat hy noit hoopte zoo dwaas

te worden, van zulks te doen. Dat hy voorts

van fchrik en vreeze zouw geflorven zyn

,

daarvan zal hier beneden het tegendeel aan-

gewezen werden. Ik zal diensvolgens zyn

dood onpartydig en met bygevoegde bewy-

fen befchryven, nadien dezelve neffens zyn

begravenis alhier in 's Gravenhage is voor-

gevallen. Spinoza was van een ongefonde

lichaams gefleldheid , hebbende wel twintig

jaaren de teering gehad , waardoor hy feer

mager, en daarby genoodfaakt wierde,om

zig boven gemeen matig in eeten en drinken

re houden. Niemand van de huisgenoten
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had de minde gedagten, dat zyn einde Z(X)

naa by was, en dat hem de dood zoo fchielyk

overvallen zoude; want des Zaturdags zynde

den aa February ging zyn Huisheer met

zyn lieflle in de Boet- en voorbereyding

Praedicatie, alzo 's Zondaags daar aan, zynde

de Zondag voor Vaflelavond , in onze Lu-

therfche Kerk 's Heeren Avondmaal zoude

bedient werden. De Huisheer omtrent vier

uuren uit de Kerk t'huis komende, quam

ook Spinoza van zyn kamer naa beneeden,

rookte een pyp tabak, en fprak een geruimen

tyd met hem, zelfs van de Praedicatie , die

's agtermiddags gehouden was, gaande daar-

op vroeg na bed op de voorkamer , die tot

zyn gebruik was, en daar hy op (liep. 'sZon-

daags morgens voor Kerk tyd quam hy

weder na beneeden, sprekende met den

Huisheer en zyn lieflle.Hyhadde een zeker

Medicus L. M. van Amfterdam by zig ont-

boden , die aan de huisgenoten belafte van

een ouden haan te kopen , en dezelve nog

dien morgen te koken, op dat Spinoza 's mid-

dags het nat d^arv^n nuttigen mogt,gelyk

^
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dan gefchiede ; en de Huisheer nefFens zyn

lieffte t'huis komende, at hy daar nog met

(maak van. 's Agtermiddags gingen de huis-

genoten gezamentlyk ter Kerk, blyvende

de voornoemde Doder L. M. alleenig by

hem; maar uit de Kerk komende , hoorden

fe dat Spinoza ten drie uuren in tegenwoor-

digheid van deze Doftor overleden was

:

dewelke nog dien zeiven avond met de nagt-

fchuit weder naar Amfterdam vertrok,

ziende na de verftorvene niet eens meer om,

nadien hy eenig geld, 't geen Spinoza had

laten op de tafel leggen, te weeten een Du-

katon, en nog eenig kleyn geld, benefFens

een mes met een zilver hegt by zig geftoken

had , en daarmede doorgegaan was. Daar is

veel Schryvens en wryvens aangaande eenige

omftandigheden, die in zyn ziekte en by zyn

overlyden zouden voorgevallen wezen. Men
verhaalt (i) dat hy zorg gedragen hadde,

van op zyn uiterfte door geen bezoek ver-

rafcht ofovervallen te werden.(a) Dat men

hem eens of meer malen deze woorden had

hooren uitboezemen: God weeft my zondaar
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genadig. (3) Dat hy dikwils gezugt hadde
O God! en dat hy, de omflanders hem ge-
vraagt hebbende, of hy dan nu de wezent-
lykheid van God erkende, dien hy als een
regter na zyn dood te vrezen had , gezegt
zoude hebben , dat de gewoonte hem deze
naam van God deede over de tong rollen.
Men zegt (4) dat hy de Maankopzap in
voorbaat by zig hadde, 't zelve op 't naderen
van zyn dood bezigde, de Gordynen van
zyn Ledekan t roehaalde, en in een gevoel-
loze flaap de eeuwigheid berykte. (5) Dat
hy belafl zoude hebben, dat niemand by
aannadering van zyn einde by hem zouw
gelaten werden, als mede, dat hy nu zyn
uiterfle gevoelende, de vrouw van 't huis
had laten by zig komen, en aan haar verzogt
te beletten dat geen Praedicant hem in deze
ftaat mogt bezoeken , om dat hy zonder
woort gefchil wilde llerven, &c. Ik heb deze
dingen nauwkeurig onderzogt , en de Huis-
heer neiFens zyn liefïle byde nog in leven
zynde verfcheydemal daarover gevraagt,
maar fe zeggen my volflandig, dat fe niet de

van 6. DE Spinosa. Jr^

geringde kennis daarvan hebben , en dat fe

de meefle part van deze verhaalde omftan-

digheden voor onwaarheden houden : want

noit had hy haar verboden , dat fe geen be-

zoek aan hem zouden toelaten, daar was ook

in zyn uiterfle niemand by hem geweeft, als

die Medicus van Amfterdam; niemand had

hem hooren die taal voeren , God was my
zondaar genadig, want hy nog de huisgeno-

ten geen gedagten van zyn fierven hadden.

Hy lag ook niet te bedde, maar was de laatfle

morgen nog beneden , ook fliep hy in geen

Ledekant, maar in een bedflede op de voor-

kamer. Dat hy de vrouw van den huize

zoude verzogt hebben , van geen Praedicant

by hem te laten , daarvan zegt zy, dat fe

zulks nooit uit zyn mond gehoord heeft.

Het roepen van O God ! in zyn ziekte heeft

ook niemand van de huisgenoten gehoort,

want hy een quynende ziekte hadde, en van

een floiquen of ongevoeligen imborflwas,

beflrafFende dikwils andere , wanneer fe zig

in hunne ziekten al te lafhertig en kleyn-

zeerig vertoonden. Dat hy zig eindelyk van
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Maankoppenzap zouw bedient hebben, om
gevoelloos te llerven , zulks is de huisgenoo-

ten meede onbewuil^die hem egter al 't gene

hy aan fpys, drank en medicynen gebruikte,

toegerykt hebben. Ik vinde het ook niet op

des Apothekers Rekening, daar dog zelft

't gene hem den Amflerdamfchen Doélor

den laatllen dag verordineert heeft uit

d'Apotheek gehaalt is. Zyn huisheer daartoe

verzogt zynde, bezorgde zyn begravenis,

blyvende Jan Rieuwertfz. Stads Boekdruk-

ker tot Amflerdam borge, dat hem alle on-

koften zouden betaalt werden, verzekerende

hem hiervan ten overvloet door een brief

op den 6 Maart 1678 van Amfterdam aan

hem gefchreven, waarin hy met eenen gewag

maakt, dat die vriend van Schiedam ^van

wien boven melding gefchiet is) om zyn

goed hert te toonen , en te bewyzen , dat de

overledene hem een goed vriend geweeft

was , 't gene dat Sr. van der Spyk nog te

praetendeeren hadde, alreets aan hem had

toegezonden, 't geen hy hem hiermede over-

maakte. De Voorzanger van onze Luther-

I
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fche Kerk, zynde een Schrynwerker, maakte

de Dood-kift, volgens bygaande reekening.

Rekening van ^t geen Paulus van der

Haard gelevert heeft ten behoeve van de

Heer Spinoza.

1. Een Dood'kift gemaakt. 18 gL
2. Nog geleevert 9 Schroeven. 3 gh

Somma 21 gl, 3 ft.

In dank betaalt den 16 Febr. 1677.

By my Paulus van der Haard.

*t Lyk boven aarden ftaande wierd door

den Apotheker Johannes Frederik Schröder

gearrefteert wegens een rekening van gele-

verde medicynen, zig belopende opiógl.
a ft. Ik vinde daar in wel wat Tinêtura

ex Croco^ Balfam, Poeyers &c. maar geen

Maankoppenzap. Deze rekening wierd hem
door den Huisheer met 14 gl. ia ft. Vol-

daan, volgens bygaande quitantie.

Dezen inhoud met 24 gl, en 11 ft.

Betaalt van Monfr. Hendrik Spyk den

10 November 1677.

Johan Frederik Schröder Apotheker.
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Het Lyk wierd den 25 Febr. met 6 Ka-
roflen in de Nieuwe Kerk op 't Spuy begra-

ven , en van veel aanzienelyke luiden uitge-

leid. De quitantie hiervan luid aldus

:

Den 25 Febr. 1677. is Begraven Be-

nedidlus Spinoza het regt is 20 gL
Bekenne hiervan voldaan te zyn,

Teuntje Pieters weduwe van den

ControUeur Norwiths.
*

De vrienden van de Begravenis komende,

wierden naar Borgerlyke gewoonte met een

dronk wyn befchonken, waarvan ik deze

gequiteerde rekening vinde:

Anno 1677. In Ufterfhuis tot Monfr.

Spyk, debet aan Geredina Boom den

24 Febr. 20 Stoop wyn met den impofl

en Kraangeld. 19 gl» 13 fi»

Ik ondergefchrevene bekenne hiervan

voldaan en betaalt te zyn den 28 Febr.

1677.

Geredina Boom.
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Een Chirurgyn die hem gebalbiert hadde,

gaf deze rekening in

:

De Heer Spinoza NB. Zaliger, debet

aan Abraham Kervel, Chirurgyn, voor

\ Jaars balbierens. i gl. iS ft.

De Lykenbidder maakte een diergelyke

Compliment in zyn overgegeven rekening

:

De Erfgenamen van NB. Zaliger zynde

B. Spinoza, debet aan Cornelis Brekeveld,

Ordinarie bidder ofte Aanfpreker in V Gra-

venhage , zig belopende 13^/. 4^. ipenn.

Bekennende op den 28 Febr. 1677.

Daarvan voldaan te zyn.

't Zelve dedc een Blikflager, Libertus

van der Burg; volgens 't opfchrift van

zyn Rekening:

Memorie van "'t gene voor myn Heer

Spinoza NB. Zaliger gemaakt is ^c.

4 gï' 8 ft.

Bekenne hiervan voldaan te zyn den

Ï4 Se^t. 1677,
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Zoo luid ook de Rekening van een
Franfe Kramer:

Gelevert tot de Begravenis van myn Heer
Spinoza Zaliger 1677. ^en 25 Febr.

6 Paar Witte Handfchoenen tot 13 fl.

het paar^ maakt
^ gl 18 fl.

Bekenne hiervan voldaan te zyn,

Thomas Talbot.

Nog een Blikflager vereerde den over-
ledenen met dezen Tytel:

Den 6 December 1676. gelevert ten

dienfle van myn Heer Spinoza Zaliger^

by my Adriaan van Til een Blikke Cantoor

Tregter gemaakt met een pyp daaraan.

a a gl. 10 fl.

Hier van ten dank voldaan^ Adriaan
van Til.

Deze menfchen moeten niet geweeten
hebben

, op wat gronden Spinoza gebouwt
heeft, fe zouden anders met het woord
Zaliger zoo ligt niet gefpeelt hebben, of 't is

jniflchiep van haar gefchreven na de ge-

l
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meenetrand, hedendaags in gebruik, waar-

door ook de reukeloofe menfchen , die zon-

der eenige teekenen van boete of bekeeringe

in hare zonden gefmoort zyn. Zalig, of van

Zaliger gedagtenis noemt. Spinoza Begraven

zynde, liet zyn Huisheer deszelfs nalaten-

fchap Inventarifeeren door een Notaris, die

zyn Rekening in dezen form heeft inge-

levert:

Declaratie van "'tgeen de Notaris Willem

van den Howq heeft verdient in den Boedel

van Zaliger de Heer Benedidus de Spi-

noza, beloopt zig ^7 g^' 3 A
Den inhoud dezes voldaan. Aêlum

Hage den 14 November \(il'2.

De Zufter van den overledenen, Rebecca

de Spinoza, gaf zig ten flerfhuize aan als

Erfgenaam van zyn nalatenfchap, dog zy en

wilde de onkoflen die op de Begravenis

waren gegaan, als mede eenige nagelatene

fchulden niet voor af betalen. Zy wierd

dieswegen tot Amflerdam , door Robbert

gchmeding als procuratie van Sr. van der
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Spyk hebbende aangerprokcn , volgens No-
tariale Aóle den 30 Maart 1677, by Liber-

tus Loef daarover opgeflelt, maar zy wilde

wel eerfl weeten, of er ook wat overfchieten

zoude. OndertufTchen verkreeg Sr. van der

Spyk authorifche van den Ed. A. A. Geregte
in 'sGravenhage, om de nagelatc goederen
van Spinoza op 't openbare Boelhuis te laten

verkoopen, werdende de penningen ter Con-
chergie gebragt, en aldaar door zyn voor-
noemden Zufter gearrefteert , die, merkende
dat het overfchot daarvan niet of zeer wey-
nig zyn zoude, niet langer in oppofitie wilde
komen, en den imboel varen liet. De Procu-
reur Johan Lukkertz, die den Huisheer be-

dient hadde, bragt daarvoor 33 gl. 16 ft. in

rekening, waarvan hyden i Juny 1678 be-

kent voldaan te zyn. Den Imboel wierd
den 4 November 1677 op 't ordinaris

boelhuis alhier verkogt door Rykus van
Stralen, Ordinaris Boelverkoper, die 't

hooft van zyn rekening aldus opftelt:
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BoeUceduUe van zoodanige hoeken^ kke-

ren^ geflepe glafen als anders^ ah ten

verzoeke van Sr. Hendrik van der Spyk

,

als by den Ed, A. A, Geregte te 'j Gra-

venhage geauthorifeert zynde^ op ^t ordi-

naris boelhuis zyn verkogt ten zynen huize

op de Burgwal den 4 November 1677,

welke goederen toebehoord hebben Sr.

Benediétus Spinoza Zaliger^ ^c.

Ik vinde aldaar een koddigen en regt

Philofooffchen Imboel , eenige kleyne

boekjes, kopere printjes van deze en gene,

ftukjes van geflepe glazen, inftrumenten

om dezelve te flypen &c. Hoe zuinig en

fpaarzaam hy zig moet beholpen hebben,

zie ik uit het gene tot zyn lyf gehoort

heeft. Zyn Turkfche gryne mantel, ook

een broek wierd verkogt voor ai gl.

14 ft., nog een Couleurde mantel voor

12 gl. 14 ft., vier flaaplakens 6 gl. 8 ft.,

zeven hemden 9 gl. 6 ft. , een bed en

peul 15 gl.. Negentien Rabbatten i gl. 11

ft., Vyf neusdoekken ia ft. , twee roode



i

88 . Levens-befchryving.

gordynen, een fprey en een kleerjen op

't bed 6 gl. Zyn zilverwerk beftond in

twee zilveren gefpen, die voor 2 gl. 10 (l.

verkogt wierden. De geheelen Imboel be-

droeg zig 430 gl. 13 ft., de onkoften van

de verkoping afgetrokken bleef over 390

gl. 14 ft. 8 penn.

Dit is het gene ik van Spinozaas leven

en fterven heb konnen nafpcuren en vinden.

Hy is overleden den 21 February des

jaars 1677, en op den 25. van dien be-

graven , out zynde 44 Jaren , a maanden

en 27 dagen.

EINDE.
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